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RESUMO

opresentetrabalho,mostraemseuconteúdoapotencialidadederecursos

hídricos subterrâneos dos depósitos lacustres da Formação Azángaro' localizada no

peru, Departamento de Puno, Província de collao, Distrito de llave'

RegionalmenteestáinseridadentrodaBaciadoLagoTiticaca'situadoa3840

m de altitude, de tipo climático chuvoso e frio, com predominio de seca na maior parte

do ano, limitando o desenvolvimento da agricultura regional e local' A pesquisa

desenvolvida abrange uma extensão de 180 km2'

O padrão geológico local caracteriza-se por apresentar uma superfície plana

Suavemente ondulada, contrastada por conjunto de morros de formas alongadas ou

col¡nas isoladas, desenvolvida sobre formaçöes sedimentares e vulcânicas

cretácicas a Terciárias, de grande complexidade estrutural, relacionadas à evolução

tectónica dos Andes Peruanos. Localmente o afloramento mais antigo corresponde a

rochas calcárias da Formação Ayavacas e arenitos do Grupo Puno, que constituem as

fronteiras do aqüifero na área de pesquisa' Hidrogeológicamente foram investigados

os depósitos não consolidados da Formação Azángaro, que formam o sistema

aqüífero, utilizando dados litológicos de 25 poços perfurados e 37 sondagens elétrico

verticais,alemdetesteshidrodinâmicosrealizados'

o espaço fisico do reservatório, está constituído por três unidades faciológicas

muito bem diferenciadas nos perfis geológicos: Na parte superior apresentam

sedimentos finos, interestratificados com areias e cascalhos, na parte média está

preenchido por cascalhos arenosos de diferente granulometria e em profundidade

ocorrem argelitos que predominam até o embasamento'

A camada intermédia constitui o aqüífero de interesse, por sua geometria

definida nos sEV, pera espessura de 30 a 60 metros, caracteristicas granulométricas

e pouca profundidade do nível freático, que não ultrapassa os 4'50 m' Possui um bom



comportamento hidrodinâmico J(= 19 m/dia e T= 758 m2ldia' e capac¡dade de

produção de 100 a 360 mt/h, correspondendo a capacidades especificae de 10 a 20

mt/h.m., atingindo em casos particulares 80 m3/ h'm'

. Foram realizadas treze análises físico qulmicas de águas' apresentando um

perfil de tendência cloretada cálcica e de qualidade boa para consumo humano e

irrigação.



ABSTRACT

The assessment of the groundwater resources of the Azángaro formation

dominantly composed of the lacustrine deposits and located in Peruvian territory, State

of puno, Province of Collao, District of llave, is discussed in this master disserÍation.

The area of interest is part of the Titicaca Lake Basin, which is about 3840 m

height a.s.l., and covers 180 km2 . The cold and arid climate, dry for the most part of

the year, which makes it difficult to the development of the local and regional

agriculture.

The local morphology of the area is characterized by a soft waved plain surface

contrasting with a set of elongated shaped hills or isolated slopes. This

geomorphological pattern was developed over volcanic and sedimentary Formations

from Cretaceous to Tertiary. These rock sequences exhibit great structural complexity

and are related to the tectonic evolution of the Peruvian Andean Cordillera. ln the

studied area, the oldest outcrops correspond to chalky rocks of the Ayavacas

Formation and sandstones of the Puno Group, which are host of the aquifer of interest.

The unconsolidated deposits of the Azángaro Formation, which represent the aquifer

system, were hidrogeologically investigated using lithological data from 25 wells and

37 vertical electrical soundings besides hydrodynamic tests.

The physical space of the reservoir comprise three distinct facies units as

recognized within the local stratigraphic column and geological profiles, as follov'rs: the

upper part is composed of fine grained sediments intercalated with sand and gravel

layers; in the middle part, different granulometry sandy matrix supported gravels are

found with and the lower unit is predominantly made of claystones'

The middle layer unit as deduced from the geological profìle, makes the bulk of

the aquifer of interest mainly due to its morphology as defined by the VES (Vertical

Electrical Soundings).



Tl.re thickness of the aquifer is variable from 30 to 60 m, the water-level is not

deeper than 4,50 m and the hydrodynamic parameters are of the order of , K= 19 nl/

day, T = 75g m'lday and the withdrawal range from 100 to 360 m3/h, which represent a

specific yield from 10 to 20 m3/h.m . ln some particular cases this value can reach 80

mt/h.m.

The physical and chemical analyses of 13 water samples indicate a calcium

chlorate composition for the ground water which is suitable for public supply and

irrigation.
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CAPITULO I

INTRODUçAO

os projetos de explotação de águas subterrâneas na Região Altiplánica do

Peru, vem tendo uma atenção especial nos últimos anos, por serem necessários ao

desenvorvimento da agricurtura e expansão da fronteira agrícola através de projetos

de irrigaçåio.

Balançoshidricos,realizadospela..oficinaNacionaldeEvaluacióndeRecursos

Naturates'i QNERN (1966), na bacia do Lago Titicaca, revelam que a massa de água

evaporada pelo lago é muito superior as massas anuais de água aportadas pelos rios

que nele deságuam. Este desequilibro tem como única explicação razoável o aporte

de outras águas por meio de fluxos subterrâneos, já que o nível do lago é constante

dentro do limites de flutuação. A mais clara evidência da existência de sistemas

aqüíferos não explorados, segundo VEGA (1968), é a presença de mais de 12'000

poços cacimba em explotação, localizados ao leste do distrito de llave' Esta

quantidade de poços é um indicio da enorme potencialidade das águas subterrâneas

destaárea,compossibilidadesdeexplotaçãoemgrandesvolumes.

AoabordarotemadedesenvolvimentodomeioruralTE|XE|RA,(1988)diz:
,,Não pode existir um planejamento sócio-econômico no meio rural sem o prévio

conhecimento das potencialidades hídricas regionais ou locais"' Na área de estudo'

existe aproximadamentem 2500 ha. de terras aptas para agricurtura. A expectativa é

beneficiar á popuração rurar com projetos de irrigação, utirizando a disponibilidade dos

recursos hídricos subterrâneos e promover o desenvorvimento socio-econômico do

setor agropecuário a curto e longo prazo. A demanda de água para a zona baixa de

Ilave, segundo dados do Ministerio de Agricultura do Peru, é de 2 mt/s o que permitiria

melhorar os niveis de produção agrícola atual e gerar mais empregos'



1.1. Localização

A área de pesquisa é localizada no sE do território peruano ( Fig' 1)' segundo

adivisãoadministrativadoPeru,encontra-sedentrodajurisdiçãododepartamento

de Puno, província de collao, distrito de llave' Também é conhecido como a Região

Artipránica do Lago Titicaca, por se encontrar a uma artitude de 3g40 m, rimitada pelas

divisóriasdasCordilheirasocidenta]eorientaldosAndes.

AáreaabrangeumasuperfícieretangulardelSkmdecomprimentoporl0km

de largura, limitada pelas coordenadas:

Latitude 16o 04', 21" 15o 58' 55" s

Longitude 69o 39'00" 69o 29' 12" E

Elapertenceabaciahidrográfìcadoriollave.Dentrodoâmbitojurisdicional

encontram-se distribuidas varias comunidades rurais' sendo que algumas delas

possuempoçostubularesprofundos'ATabelalapresentaonúmerodepoços

cadastrados dentro da área de pesquisa'

TABELAI.PoçosTUBUIARESCADASTRADoSNAÁnenDEPESQUiSA.

Gomunidade
Rural

No de
Pocos

Dlstrlto Provincia

Jayu JaYu
Jilacatura
Challapujo
Laqui
Rosacani
Choquetanca
Sullcacatura
Quequesana
Thamana
ChojñaPuti
Lupaca
Vilcachile
Camicachi

3
5
2
1

4
1

1

1

1
,|

2
2
1

Acora
Acora
Acora
Acora
Acora
Acora
Acora
Acora
llave
llave
llave
llave
llave

Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Collao

I collao
I cotl"o
I cott"o
I cottao

Total 26



1.2 Obietivos

Os principais objetivos desta pesquisa são:

- avaliar o potencial hidrico subterrâneo do Aqüífero sedimentar da

FormaçãoAzángaro,anordestedodistritodellave,e

.determinarageometriadoaqüiferoesuascaracterísticashidrodinâmicas.



1.3Históricodaproblemáticadaáguanaregião'

Na região Altiplánica do Peru, o desenvolvimento da agricultura é limitado'

devido a influências climáticas, que gera anos de baixa pluviosidade e prest;nça de

baixas temperaturas acompanhadas de fenômeno de geladas que afetam as

diferentes culturas desta região'

Em 1984, devido a persistência de anos de baixa pluviosidade, o governo

promoveu a exploração e explotação de águas subterrâneas na região de Puno'

visando incorporar novas áreas com projetos de irrigação' com esta finalidade' em

19g6 mediante um convênio com a Republica Popular da china, criou-se o projeto de

perfuração de 80 poços tubulares profundos no Departamento de Puno' o convênio

foi executado através da estatal "Programa Nacional de Aguas subtenáneas y

Tecnificación de Riego PRASIER", que beneficiou diversas comunidades rurais e

zonas deficitárias de recursos hidricos, incluindo a área da presente pesquisa'

o projeto encontra-se em execução em sua segunda fase' que compreende a

implementaçãodospoçoscomequipamentosdebombeamentoeconstruçãodainfra.

estrutura de irrigação.

A crescente demanda de água para a atividade agropecuária e abastecimento

paraascidadestornaram-semuitopreocupantenosúltimosanos.Estudossobrea

quantidade necessária de água para fins domésticos' apontam uma quantidade

representativa, para as condições atuais, de 100 a 200 L /pessoa /dia (ennAOSA et al'

1987), quantidade atingível eventualmente com a explotação de águas subterrâneas'

além de abastecer ao setor agropecuário'

Nosúltimosanos,medianteconvêniobinacionalPeru-Boliviafoiinstituídoo
,,Projeto Especial Lago Titi*aca,,,que desenvolveu os estudos de ..Plan Director Global

Binacionat de prevención de tnundaciones y Aprovechamiento de /os Recursos def

Lago Titicaca, Rrb Desa gradeço , Lago Popo y salar de coipasa"' de abrangência



regiona¡, conhecido como o sistema IDPS. Um dos temas abordados neste estudo'

está relacionado à problemática do sistema hidrico regional' na qual sugere um

conjunto de projetos a serem executados para o aproveitamento dos recursos hídricos

superf¡ciais e subterrâneos a longo e curto prazo'

os antecedentes descritos brevemente, revelam em parte a problemática

agraria regional, assim como as expectativas ligadas as águas subterrâneas como

recurso estratégico no desenvolvimento do setor agropecuário' Neste sentido' os

resultados do presente trabalho, visam a contribuir com os elementos necessários

para estalcelecer as bases para um gerenciamento adequado' de acordo com as

condições do meio e de proteção das águas do reservatório; entendendo que a

questão da produçåo alimentícia está intrinsecamente ligada à questão ambiental'

1.4. Aspectos metodológicos

A pesquisa desenvolveu-se em diferentes etapas, com a finalidade de obter

merhores informações e a compreensão dos fatores anarisados ou monitorados. Em

cada fase deste trabarho, utirizaram-se métodos diretos ou indiretos, em concordância

com os objetivos propostos. os detalhes destas atividades são apresentadas e

discutidas nos diversos capitulos escritos a seguir'

1.4.1. Pesquisa biblioeráfica e cadastramento

Trabalhos cientificos, técnicos, sociais, econômicos' culturais' cartográficos'

geológicos, hidrogeológicos referentes às águas subterrâneas no Altiplano Peruano

com enfoque na área de interesse, foram pesquisados na primeira etapa' Entre eles

temos relatórios internos do programa Regionat de Aguas subferrâneas y

Tecnificación de Rego pRASIER - ptJNo, Proyecto Especiat Lago Titicaca PELT -

ptJNo, Region Jose cartos Mariátegui RJCM, Servicio Nacional de Meteorologia e

Hidrotogia ilENAMH: -PIJNO, tnstituto de Ptanificación y tnformática lNEl - PUNO e



trabathospubticadospe/astJniversidadesNacionaldeAttiptanoUNA-PUNOeMayor

de San Andres de Botívia UMSA - LA PAZ'

Durante a análise dos dados, observou-se que algumas informações

apresentavam dados desatualizados ou descontinuos' tornando-se necessário

completá-los para seu tratamento correspondente' com base nestas fontes

caracterizaram-Se, os aspectos climatológicos, geológicos' geomorfológicos e outros

de interesse para a pesquisa. Toda a informação obtida serviu para comparação com

os novos dados levantados nos trabalhos de campo'

1.4.2. Trabalhos anteriores

Pesquisas de águas subterrâneas no Departamento de Puno' datam desde

lgTS.ForamabordadosnostrabalhosdelnventarioeAvaliaçäodosRecursos
Naturais levantados pera ,,oficina Nacionat de Evaruación de Recursos Naturales" a

oNERN. Neste trabalho é mencionado a existência de áreas com potencialidade de

recursos hidricos subterrâneos não explorados' localizados ao N e NW do Lago

Titicaca

Estudosmaisaprofundadosforamexecutadosanosdepois'pelaextinta
,,Ampliación de Frontera Agrícola y Tecnificación de Riego" AFATER (1983) com o

objetivo de localizar áreas favoráveis para perfuração de poços tubulares profundos'

Segundoosrelatórios,asexploraçöesforamrealizadasemdiferentesáreasdo

Altiplano,emboranãoseconheçamosresultadosobtidos.

o maior número de estudos existentes, correspondem aos trabalhos

executados pero extinto ,,programa Nacionar de Aguas subterráneas y Tecnificación

deRiego"PRONASÏER.Estainstituição,noperíodo1987a1990'realizouestudos

hidrogeológicos para o Proieto de Perturação de 80 Poços Tubulares no

Departamento de puno. A finaridade destes trabarhos foi também a rocalização de

áreas favoráveis para perfuração de poços tubulares profundos' Segundo PELT'

(1gg3) a superfície explorada abrangeu 1.185,4 km2 , definido-se um total de 206



pontos de perfuração nas diferentes localidades do Departamento de Puno, dos quais

somente 94 poços tubulares profundos, entre exploratórios e definitivos foram

perfurados. Em relação aos resultados obtidos pelo projeto, não existem informações

que possam contribuir para melhor conhecimento dos aqüiferos do Altiplano'

Entre outros estudos, êffi 1990, o atual "Programa Regional de Aguas

subterrâneas y TecnificaciÓn de Riego" PRASTER - PUNO, desenvolveu trabalhos de

prospeção geofísica nas área vizinhas a desembocadura do rio llave' o relatÓrio final

desta pesquisa ainda não foi publicado, existindo apenas alguns dados isolados'

Em 1g93, dentro do esquema do Plano Director desenvolvido pelo "Proyecto

Especial Lago TitiCaca" foram abordados estudos hidrogeológicos da Região

Altiplanica, êffi escala 1:250.000. Destaca-se neste trabalho, a classificação das

formações geotÓgicas em funçäo de sua permeabilidade, localização de áreas de

recarga e avaliação da qualidade das águas' embora sem identificar os sistemas

aqüíferos existentes, as áreas com potencialidades hídricas e as caracteristicas

hidrodinâmicas dos aqüíferos.

1.4.3. Trabalhos de camPo.

Foram realizados novos trabalhos de levantamento de dados geológicos'

cadastramento de poços tubulares profundos, trabalhos geofísicos visando a

completar e comparar as informaçöes encontradas nos arquivos do projeto PRASTER'

para melhor entender as características aqüíferas da Formação Azángaro nesta ál'ea'

Durante o ano 1996 foram monitorados 23 poços para determinar as variações do

aqüifero freático, assim como para obter informações sobre a dinâmica das águas

subterrâneas; estes foram complementados com testes hidrodinâmicos realizados no

poço P-52, com observação no poço P-59. Para fins de avaliação de qualidade das

águas, foram coletadas 13 amostras de água de poços, em profundidades entre 25 a

30 m. Estas foram analisadas no Laboratório de Hidrogeoquímica do "Centro de

Pesquisas de Aguas subterrâneas" CEPAS lG - usP, säo Paulo. Alguns parâmetros foram

medidos no local, como pH, com instrumento digital CHECKER de ¡t¡¡¡t'lR ¡NSTRUMENTS'



condutividade erétrica com instrumento digitar oAKToN TDS TESTER, temperatura com

termômetro cHEcK TEM' HANNA TNSTRUMENTS e arcarinidade por procedimentos de

campo segundo HYPoLlro (1996)'



CAPITULO II

ASPECTOS DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA

A climatologia regional e local é influenciada pela presença do Lago Titicaca'

que abrange uma superfície de 8562 km2 WInRIMANN, (1992)' Esta área' de espelho de

água, produz um efeito termo-regulador nas áreas adjacentes' entre 3809 m (cota do

lago), até 4000 m de altitude. o calor absorvido de dia é irradiado durante a noite'

Este fenômeno equilibra a dispersão da temperatura e mudanças de clima em inverno

e verão, ROCHE et. a!.,(1992). Além disso, a região de Puno' por se encontrar na faixa

de Zona de convergência lntertropical semipermanente (zclT), é influenciada pela

circulação geral da atmosfera do continente, que vai determinar a variação temporal e

espacial dos parâmetros climáticos (PELT, 1993)'

Na análise da climatologia local e sua influência no ciclo hidrológico' foi

utilizado a serie histórica de dados meteorológicos do período 1964 a 1993, do

,5eruic6 Nacionat de Meteorotogia e Hidrologia" SENAMHI - Perú. A amplitude

utilizada permite ter maior consistência e homogeneidade na interpretação das

diferentes variáveis consideradas'

2.1. Rede de estações meteorológicas

A climatologia da área de interesse, foi interpretada a partir de dados de cinco

estações meteorológicas próximas: Ilave, Juli, Chilligua, Puno, e Laraqueri' (FIGURA

2), que possuem informações de períodos longos e completos' As estações estão

categorizadas em função das variáveis climáticas que nelas se registram (TABEI-A 2)
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TABEI-A 2. L9CALIZAçAo ons ESTAç9ES METEoRoLÓGlcAS PR9XIMAS AAREA

DE PESQUISA

estaçeo 
-Locàlizacäo 

Geogr¡á199. .

Lat. Long. Altltude
Catego- Variåveis
rfa

Provlncl¿ Zona Hidro
lóglca,

Chilligua 40' 4200 PLU

llav.e 16o 06' 69o 38' 3880 co

Juli 16o 13', 69"27', 3820 co

Larâquêr¡ 1ôo 08' 7oo 03' 41oo PLU

Chucuito llave

P,T,HR,N,V Collao llave

P,T,E,HR,N,V Chucuito Titicaca

P Puno llave

punor 15o s0, 70" 01' 3s1z cp å:t,=,l-$li,il*caca
CO : Climatologia Ordinária T :Temperaiura : lnsolaçäo

CP:Climatologia erincipåi e:evaioraçaoTanqueA. N:Nebulooidade
P-Atm:'Pressäoatmosférica V : Vento

2.2. Paràlnetros climáticos aons¡dsrados'

Foram levantados dados médios mensais e anua¡s das principais variáveis

climáticas para a análise correspondente (TABELA 3, Pg 13)



2.2.1. PreciPitação

o regime anual das chuvas na abrangência da bacia é variável' Por suas

caracteristicas, estáclassificada como tipo climático B(o'i'p)C" segundo a

classificação de Thornthwaite, e de clima chuvoso e frio' com períodos extremamente

secos durante a primavera, outono e inverno'

Adistribuiçãoespacialdaprecipitaçãoéinfluenciadapordiversosfatorestais

como: circulação regional de massas de ar, efeito termo-regulador do Lago Titicaca'

aspectos orográficos e ainda a localização geográfica' Porém' a presença de massas

de nebulosidade e precipitaçäo, esta ligada fundamentalmente à estação de veräo

com maiores temperaturas. Segundo os estudos realizados por PELT (1993)' a n¡vel

continentar a ,,zona de convergência rntertropicar semipermanente" , (zcrr),

relacionada com o movimento de maSSaS de ar úmido' durante o verão' desce

aproximadamente até o paralelo 15o, ao longo do meridiano 60o W' Este deslocamento

produz fortes movimentos convectivos nesta faixa e além da forte umidade produzida

pela evaporação do Lago Titicaca, favorece a formação de grandes cúmulos de

nuvens em toda a região; em conseqüência, chove em todo o sistema' Durante a

estação de inverno o zclT desloca-se mais para o N, produzindo uma depressão

térmica e baixas temperaturas em toda a região, observando-se que, a partir do mês

de abril o clima se torna mais seco. Algumas precipitações isoladas ou ocasionais

durante o inverno são originadas pela penetração de massas polares marítimas que

circulam nos Andes do Sul do Chile'

Dentro do panorama descrito, o regime pluviométrico da área de pesquisa foi

interpretado a partir de dados de 5 estações meteorológicas vizinhas (TABEIA 4 Pg 13 )'

cujo comportamento no ciclo hidrológico anual é quase homogêneo nas diferentes

áreas, onde estão localizadas as estações (FIGURA 3 Pg 14)' Porem' a estação

meteorológica de Ilave que, por Ser a mais próxima, mostra apropriadamente a

pluviometria da área de interesse'



Na análise estatistica de freqüências de precipitação dos últimos 30 anos,

observou_se que a distribuição de dados desta variável é irregurar no tempo. A rneelA

5 (pg 1a) e o histograma apresentado na FIGURA 4(Pg 15 ¡' ilustram estes análises' Nos

anos de precipitação normal, favoráveis para o desenvolvimento da agricultura ' a

quantidade de precipitação anual, geralmente situa-se entre 700 e 1000 mm' o que

correspondem para 43 o/o dos anos observados' Também apresentam-se dr;ntro do

periodo observado, anos secos ou de escassa precipitação, que não ultrapassa 600

mmanuais'segundoosdados,afreqüênciadestefenômenoédecaracterciclico,

apresentando-se a cada três anos aproximadamente e sua incidência é d'e 27 o/o'

outra característica a ressaltar é a presença de anos irregulares ou anormais' a

pluviosidade anual não chega a satisf azeÍ a demanda de água para a agricultura'

sendo inferior a 700 mm, 23 % do periodo avariado apresentam estas caracteristicas.

Destacam-se também anos de alta pluviosidade que superam os 1000 mm anuais' A

ocorrência deste fenômeno não é freqüente, sendo que 7o/o dos anos observados

apresentam esse comPortamento'

A precipitação média anual para 30 anos é de 7O1,14 mm' valor que é importante

considerar, na análise da recarga dos aqüiferos'

A ocorrência ou ausência de chuva no decurso do ano e sua relaçäo com a

temperatura, dá uma característica especial às diferentes épocas' A FIGURA 5 (Pg 15)

ilustra em parte as condições climáticas que prevalecem nas diferentes épocas do

ano: É,poca Semi - úmirla, período compreendido entre Setembro a Novembro'

caracterizado por pouca chuva; a precipitação acumulada não é superior a 129 mm'

Época Úmida,de Dezembro a Março, neste período a precipitação atinge um máximo

de 490 mm, equivalente a7O o/o da precipitaçäo anual' No mês de Abril as chuvas

diminuem até 46 mm, apresentando características de época semi - úmida' É'poca

Árida, manifesta-se nos meses de Maio a Agosto; o clima é predominantemente seco

e frio, nesta época as vezes apresentam-se chuvas isoladas, com incidência anual de

57o, equivalente a 36 mm.
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TABEI.A 3.- SUMÁR]O DE PARÂMETROS CLIMATICOS LOCA]S

Estaçåo tvleieorotóg¡ca Ilave - Período 1964 -1993

Í- tq,t 4,1 e,4

137,39 20,2 14,5 4,2 9'3

108,79 15,5 14,4 4,3 9'3

45,90 6,5 14,9 2,6 8,7

1 0,60 1 ,5 14,3 -0,7 6'8

7,24 0,9 13'4 -2,9 5'3

4,20 0,6 13'4 'g,7 4,9

13.99 1,7 14,4 -2'3 6'1

36,20 5,4 14,8 0'2 7,5

34,77 4,8 15,8 1,5 8'7

58,36 8,4 16,1 2,9 9'5

87,53 12,5 15,6 3'7 9,6

10,6

10,3

10,1

12,3

15,0

16,3

17,1

16,7

14,6

14,3

13,2

11,9

Evaporaçao = Dado de Tamque ev

65

64

58

49

48

46

45

48

45

48

g

5313.51.1 7,914,7

3,5

3,3

3,3

2,5

3,4

3,3

2,9

3,0

3,6

3,7

4.0

3,6

121,O

126,4

12't,7

118,2

107,1

112,8

133,5

147,5

174,1

174,2

161,3

136.5[i zot,t+ 1oo

P= p¡sç¡p¡1¿ç¿e

TABET.A4. DADOS DE PREClPlr4çÂg-yÉDlA DE CINCo ESTAçÖES

METEOROLOGICAS.

19

27

43
90

159

126
102
28

I
3

3

I

36

35

58

88

156

137

109

46
11

7

4
14

33

42
70

1'12

182
169

'|42
55

15

6
4

14

v
60

111

174

1l
124
44
11

5

4
I

44
54

88
150

134

132
51

I
5

2
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Fonte SENAMHI 1996 - Perlodo: 19il -1993

617 701 845
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TABELA s. cARAcTER¡STICAS PLUVþMÉTR|CAS NAS PROXIMIDADES DAAREA
DE ILAVE.

Período anal¡sado:1964 - 1993

é
ts
orot,
1!

CL
C'o
À

j
(E

EST O METEOROLOGIGA

CARACTERÍSTICAS DOS
ANOS AVALIADOS

I LAVE PUNO JULI

ANOS
SECOS
2OO - 6OO mm

No de anos I I 5

lncidência 27 o/o 30% 17 o/o

ANOS
IRREGUIARES
600 - 700 mm

No de anos 7 7 2

lncidência 23 o/o 23 o/o 7 o/o

ANOS
NORMAIS

700 - 1000 mm
No de anos 13 12 17

lncidência 43 o/o 40 o/o 56%

ANOS DEALTA
PLUVIOSIDADE
1OO0 -1200 mm

No de anos 2 2 6

lncidência 7 o/o 7 o/o 20 o/o
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2.2.2. TemPeratura

A área de pesquisa e o entorno Altiplánico por se encontrar a 3840 m de

altitude, predominam baixas temperaturas na maior parte do ano' Dados de três

estaçöes meteorológicas próximas ilustram o comportamento durante as diferentes

épocas do ano (TABEI-A 6 ).

Avariaçãoentreatemperaturamáximaeamínimanasdiferentesépocasou

estaçöes do ano, é mostrada na FIGURA 6. Porém, a Temperatura Máxima durante o

ano varia pouco, durante oS meses de Maio a Agosto, as máximas atingem 14'4 oC em

llave, 13,3 "C em Juli, 14,3 oC em Puno. Durante a primavera de Setembro a

Novembro, a temperatura aumenta devido a pouca nebulosidade e maior insolação

até um máximo de 16,1 oc llave, 15,2"c Juli, 15,9 oc Puno' Na époCa dO Verão' de

Dezembro a Março, a temperatura diminui , pela presença de nebulosidade e

precipitação.

A Temperatura Mínima varia de modo mais significativo segundo as estações,

em épocas de inverno desce a'3,7 oC, e no verão mantém-se com uma mínima de

4 .C .A variação térmica entre a máxima e mínima para o mês de julho é de 17,1 oC

A variação térmica ou mudanças bruscas a que está submetido a climatologia desta

área apresenta-se na TABELA 7. O lago nesta região exerce uma função de atenuante'

evitando maiores mudanças na climatologia regional, atuando como abrigo e

regulador de temPeraturas.



TABEl.A 6. REGISTROS DE TEMPERATURA MÉDA MENSAL EM OC.

Est. Met. Ilave Juli e Puno

4,1 1,9 8

14,8 3,0 8,9

15,2 4,'l 9,7

14,8 4,8 9,8

13,8 4,6 9,2

13,7 4,4 9,1

13,9 4,6 9,3

13,8 3,1 8,5

13,6 1,1 7,4

12,9 -0,6 6,2

12,5 -1,6 5,5

13,3 0,2 6,8

W o,2 7,b

16,0 1,5 8,7

16,1 2,9 9,5

15,6 3,7 9,6

14,7 4,1 9,4

14,5 4,2 9,3

14,4 4,3 9,3

14,9 2,6 8,7

14,3 -o,7 6,8

13,4 -2,9 5,3

13,4 -3,7 4,9

14,4 -2,3 ô,1

Med.
Med

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar,

Abr.

Mai.

Jun

Jul.

Ago.

15,7

15,9

15,9

14,6

14,8

14,7

14,6

14,2

13,4

13,8

14,3

15,

14,7

1,5 8,3

3,2 9,5

4,1 10,0

5,0 10,4

5,2 9,9

4,9 9,9

4,8 9,7

3,4 9,0

0,9 7,5

-1,1 6,2

-1,6 6,1

-1,0 6,7

MEDIA 14,7
2,42,5

rÉRMlcA MENSAL El4&

SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV MAR' ABR: MAI. JUN. JUL, AGO. ANO

II-AVE

JULI

PUNO

10,1

9,3

12,3

10,7

15,0

12,5

16,3

13,5

17,1

14,1

13,5

11,4

14,6 14,3

12,2 11,8

11,9 10,6 10,3

10,0 9,2 9,3

1

1

1

3,2

1,1

1.8

I

1

1

6,7

3,1

13,5 12,5 10.9 9,4 I I 't1.2 13 14 15.4 12.3

oo
tú

ß
o
CLc
o

18

16

14

12

10

I

6

4

2

0

-2

-4

Nov.
ilÕs

EST. MET.PUNO EST. MET. JULI EST. MET' ILAVE

Frc-ulÀ'ä:üÀäiÀCno DA TEMPERAT,RA NAS DIFERENTES Époc¡s Do ANo

Temp. Mínima
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2.2.3. Umidade Relativa

Nas proximidades do lago a umidade relativa tem um comportamento uniforme

e varia em pequena escala. Na época seca e semi úmida de Maio a Novembro' a

umidade é menor que 50 %. No periodo chuvoso Dezembro a Março a porcentagem

de umidade aumenta até um máximo de 66 % (rneeLn s)'

2.2.4. Vento

Dados de estações meteorológicas mostram que a direção dominante dos

ventos nesta área seguem um rumo NE - SW, Durante o dia o deslocamento

dominante é do lago para a margem conhecido como brisas do lago, enquanto que à

noite, o movimento das massas de ar assume direçäo contrária'

A velocidade media anual estimada é de 3,3 m/s, seu comportamento é

uniforme em toda a área com pequenas variações no decurso do ano (TABEIA 8 )'

46 45 53

444É 53

40 42 49

48
42
39

47
43

64 58

65 56

61 53

54 66 65

s7il65
52 61 62

45 48
49 50

4/.45

48
49
4

2,9 3,0 3,3

2,8 2,6 2,E

3,0 3,4 3,3

2,5 3,4 3,3

2,7 2,7 2,6

3,3 2,9 3,1

3,5 3,3 3,3

2,8 2,8 2,7

3,5 3,3 3,1

3] 4,0 3,6

3,3 3,3 3,2

3,7 3,7 3,8

3,6
2,8
3,5

TABELA 8. VARnÇÄo DA UMIDADE REI-ATIVA E DAVELOCIDADE DO VENTO'
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2.2.5. Galculo de evapotranspiração

Comafinalidadedeavaliarperdasdeáguaporfenômenode
evapotranspiração no ciclo hidrológico anual e sua implicância no balanço hidt'ico' tem

sido estimado este índice a partir de dados de evaporimetros da estação

meteorológica de Puno e llave. O conhecimento deste componente' associad') com o

ganhodeáguaatravésdasprecipitações,permitedeterminaradisponibilidadehidrica

de uma região. Além disso, constitui-se em um parâmetro importante no es'tudo da

economia de água em reservatórios expostos a secagem natural' sendo um elemento

de grande influência ecológica, animal e vegetal (TUBELIS & LINO' 1987)' Em

conseqüência, a evapotranspiração têm uma aplicação importante no balanç'¡ hídrico

da bacia em termos de ,,Evapotranspiração potenciar", conceito introduzido por

Thornthwaite (cAsrANy, 1967), (cusrooto, 1996), et, at. , que significa "a máxima

evapotranspiração possível que pode ocorrer em condições favoráveis' quando o solo

está bem provido de água, dentro de sua capacidade de campo e coberto por uma

vegetação densa uniforme de pouca altura"' Este parâmetro reflete a verdadeira

necessidade de água para que as diferentes culturas possam desenvolver-se em

condições ótimas de umidade' ( LUoUE' 1e81)

Na quantificação da evapotranspiração potencial foram utilizadas três

métodos de análise:

a).- o método de evaporímetro fiuccl; BELTRANE, 1993) permite calcular ETP a

partir de registros de tanques de evaporação tipo "A', para o qual aplicou-se a

seguinte exPressão:

ETP = evapotranspiração potencial diária (mm/dia)

q = fator de conelação do tanque'

Et = evaporação medida no tanque (mm/dia)

¿yp=q.Et

O fator de

médios diários da

Onde:

correlação (g ) Para o

umidade relativa do ar,

tanque classe "A', depende dos valores

velocidade do vento em knr/dia e tipo de
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bordadura (TUBELIs; LlNo,1987)' Na rReeLA g são apresentados dados de evaporação

em tanque tipo "4" e na TABELA 10 mOStra-se resultados de ETP estimados segundo a

fórmula aPlicada.

e. DADos DE EvAPoRiuernos DAS ESrAçgEq y:rEgryLÓGlcAS
DE PUNO E ILAVE (Tanque de evaporaçao flpO "n" em mm/dia)TABEI.A

ii:..f'r

orz .JÀN''FEv' egR;: 
- '¡;Ai..: ,:,.JUN. ac,ou.,

À a^ Ê 11^ ^ 1)6 4 121 7 118'2 107'1 1',l'2'8 133'5

It*\tEì,: i" 147,5 174,1 174'2 161'3 140'5 121'0 126'4 121'7

rlii:,î:,:.-.:
püÑot,' tzt

llmn

TABELA 10. RESULTADOS DA ESTIMATIVA DE.EVAPOTRANSPIRAçAO POTENCIAL

A PARTIR DE DADOS DE EVAPOR|METRO TANQUE "4"'

174.1 174,2 161'3 140,5 121,O 126,4 121,7 118.2 107 ,1 112,8 ',|33'5

7 0.7 0,7 7 0,7 0.7 0, 0,7 0,7

19 74 74.97
121.87 1

ET: EvaPotranspiraçåo tanque "A' 'q": Fator de ajuste tanque "A"

b\.- Método semi empírico de Penmam (TUBELIS; LlNo,1987)' A determinação de

ETp envolve cálculo de Radiação solar (Rg) e cálculo do poder evaporante diária do

a:(Ea)l.Aequaçãoutilizacoeficientesempiricosdependentesdefatores
meteorológicos, segundo a expressão seguinte:

I Alr.Rg+Ea ETP = evapotranspiração potencial em mm'

onde: Rg = radiação gtobatsolar cat/cm' /dia

Ea = podet evaporante do ar Cat /Cm' //dia

Nr = coeficiente da temp' média do ar:

(Tabeta de TUBELTS; LINO' 19870)

ETP = 59 A lr +1

= radiação no tÔpo da atmosfera Cat/Cm¿/dia

= núme¡o mâximo de horas so/: Lat' Sut ld 06'

= insolaçäo diâria da Est' MeL De Puno'

Onde: Ra

N

n

Rg=Ra(a+b.n/N)



E, = 20,65 (K + V/160) (e" - e) onde:

c'¡.-MétodoempíricodeThornthwaifelcRsrRNY'1967)'

fundamentalatemperaturamediamensal'oresultadoparcialé

correçãodeCamargo-Thornthwaite(TUBELIS;LlNo'1987).

Onde: i= lndice de calor mensal'

K = fator de ajuste 0'5

V = velocidade do vento km/dia'

(e" -e)= déficit higrométrico

e = Iens ão media diária de vapor d'água do ar mmHg'

E" = Tensão de vapor saturante na Temp' Med'do ar

mmHg

,= (å)""

" = ro(roi)' ono",

utiliza como variável

ajustado Por fator de

25,36 34,69 555,4

88,4 99,6 1267,2

ETP = k.e onde

e = Evapotranspiração potenciat teÓrico mm/mës

a= 6T5.1osf -771.107Ê + 1972.10-5t + 0.49239

k = Coeficiente de ajuste de CamargeThornthwaite'

ETP=Evapotranspiraçãopotencialparaomêsemmm/mês

TABELA 11.suMÁRro DE vALoREq ,DF" FJP-9åhç!Jlâ"?P,FE1?9,åçR!fifã*EEçì:jl,LS¡+*F.**Dwos

't47,5174,'1174,2161,3140,512',1,0126'4121',7118',2107',l112',E133'51638'3

103,3 123,9 121,g 112,9 98,35 U,7 88,48 85',19 82',74 74',s7 78',96 93',45 1146'8

42,æ 52,94 57,81 6',1,15 59,87 51,83 55,03 48',49 37',5 28'03

112,0 ',l2g,o 128,0 124,0 107,0 100,0 103,0 93'9 97'2 85'0

obseruaçb:os¡esulfadosobffiosajustarn-seacáþuþsúETPrealizadosporPELT(1993)



22

2.2.6. Análise de dados de Evapotranspiração Potencial (ETP).

Segundo os métodos aplicados, a amplitude de variação de ETP, apresenta

valores máximos nos meses de Setembro a Janeiro e os valores minimos nos meses

de Junho a Julho correspondente á época seca.(FIGURA 7)

Na rRerLA rr é apresentado o sumario de ETP quantificado por diversos

métodos. Através da comparação dos resultados obtidos, trata-se de demostrar as

desigualdades que podem induzir os diferentes métodos quando do tratamento de

dados, por quanto cada um deles integra dentro da fórmula, uma ou mais variáveis

climáticas diferentes e seus modelos analiticos utilizam coeficientes de ajuste, em

parte empiricos e, em parte, dependentes de fatores meteorológicos. A isto adiciona-

se o fato de que as condiçöes climáticas diferem daquelas onde as equações foram

desenvolvidas. Em conseqüência, os resultados refletem essa desigualdade entre os

diversos métodos.

175
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NaTABEI.A12Sãoapresentadososcoeficientesdecorrelaçãoentreos

métodos aplicados. A relação média entre o método de Penmam e Evaporação de

tanque 'A'é de 0,77 e o índice revela que há maior evaporação de superfícies de

água livre, em relaçäo evapotranspiração . A relação entre o método do Tanque "A" e

método de Penmam é de 0,9 evidenciando que os dois métodos tem um

comportamento quase similar. A relaçäo entre Thornthwaite - Penmam e Thornthwaite

- Tanque "A" apresentam coeficientes menores a 0,5. Este indice evidencia que os

métodos não são comparáveis, embora não signifique desestímulo de seus usos' nos

cálculos de ETP.

Estabelecendo uma correlação de dados de precipitação e dados de

evaporação em tanque "4", observa-Se uma diferença de 2:1' Este valor significa que

há maior perda de água por evaporação em relação ao aporte d'água por

precipitação. Esta condição já foi levantada nos trabalhos de Climatologia do Lago

Titicaca por RocHE et at., (1992) e SERRUTo (1993)'

TABELA 12. coEFlclENTES DE coRREl-AçAo DE ETP ENTRE DlVERsos MÉToDOs

rï*.'Ìi o,zs 0,73

iiÉ-i o,n, o,e4

0,73

0,95

0,45

0,76 0,76 0,83 0,81 0,77

0,91 0,90 0,84 0,85 0,90

0,49 0,55 0,51 0,53 0,51

0,79 0,78 0J4 0,77

0,88 0,89 0,93 0,90

0,33 0,28 0,35 0,43

0,82

0,85

0,38

0,45

0,38 0,41

0.41 0,43 o.il 0,60 0,61 0,62 0,57 0,37 0,32 0,37 0,48

de A : Evaporæäo tanque A fA : ETP ell1 funçåo de tanque A

T : Médodo de Thornthwaite. ETP : ErnPotransPiraçåo p'tiencial.

2.3.- Balanço hidrico

Visando a entender o comportamento dos

aportes e perdas no ciclo hidrológico, a área de

esquema geral da equação de cASTANY (1967)'

recursos hidricos em função

interesse foi avaliada dentro

de

do
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P=R+E+1. onde: P : PreciPitação em (mm)'

R: escoamento suPerficial (mm)'

E : evaPotransPiração Real (mm)

t : infiltraçäo em (mm)

2.3.1.- Estimativa do balanço hidrico

Utilizou.seométododeThornthfiaite(GASTANY1967)queestabaseacosobre

elementos de precipitação e evapotranspiração potencial ETP, para uma capacidade

de armazenamento de 100 mm. A TABELA 13 e FTGURA I apresenta o comportamento

mensal do balanço realizado; observa-se que de Janeiro a Abril se produz excedentes

da água de precipitação que escoa. Durante este período o aqüífero recebe as

maiores recargas. Nos meses seguintes de Maio a Agosto a evapotranspiraçäo real é

superior à precipitação. Durante este periodo as reservas armazenadas são utilizadas

para manter o equilibro do meio. De Setembro a Novembro é uma época de déficit de

águaoudeseca,oqueimpossibilitaodesenvolvimentodequalquertipodecultura'

As poucas precipitações isoladas nesta época não restituem as perdas'

TABETA 13. BALANço HioRlco DA AREA DE ILAVE - MÉTODO DE THORNTHWAITE
'lcaoacidade de armazenamento do solo: 100 mmì ,-,,.",,'. ,, , '-', ,,'',-,,,', ,,,,,*

; ¿z,oo 52.s4

36,2 u,77

-6,46 -18,'17

00
æ,2 v,T7

00

5't.83

137,39

85,56

100,0 100,0

59,87 51,83

23,86 85,56

48.49 37.5

45,9 10,6

-2,59 -26,9

25.36 34.69

4,29 13,99

-2'1,07 -20,1

57,81

58,36

0,55

0,55

57.8',1

0

28.03

7,24

-20,79

55.03

108,79

53,76

s9,87

156,8

96,93

61,1s

87,53

26,38

26,93

6'1,15

0

0

0

0,43

P
ETR

1oo,o 97,41 70,51 49,72 28,65 7'95

55,03 48,49 37,s 28,03 25,36 34'69

53,7600000

6.4ô 18,17 0

ooo
-0,15 -0,34 0,01

000

11,93 48,75 s1,26

1,61 1,65

Prcci¡itação

000

25,63 12,82 6,41

{.05 -0,72 -o,74

P - ETP : variação dø rcseva
C.M.U : Coefßiente mensalde umidade

00

3,2 1,6

-0,83 -0,6

Tev a ptr a n sPi ra ç ã o P otø n a al

Ar : CaP. De armazenamento EvapotransqiÊçâo real
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CAPITULO III

GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA

3.1 . Caracteristicas Geomorfológicas

o relevo regional do sul do Peru apresenta uma superficie acidentada' devido a

presença ,la cordilheira dos Andes. Este sistema montanhoso desenvolveu diversas

configurações morfoestruturais de características peculiares nas diversas localidades'

SegundoaclassificaçãodecaracteristicasgeomorfológicasdoPeru,aáreade

estudo e¡rcontra-se circunscrita dentro da unidade morfoestrutural denominada "o

Altiplano" (INGEMMET 1995), que abrange a depressão da Bacia do Titicaca ou a faixa

compreendida entre as cordilheiras ocidental e oriental dos Andes do sr¡l do Peru'

Esta unidade por sua vez, divide-se de w a E, em três subunidades caracterizadas

por suas geo-formas Particulares:

a). Attiptano ocidental Esta subunidade abrange o setor w do Lago Titicaca' o

relevo está modelado preponderantemente sobre terrenos vulcânicos que fazem parte

da vertente da cadeia de vurcões da cordirheira ocidentar. Nestas áreas é bastante

conspicua a presença de altos planaltos, acima de 4000 m e morros de perfis

arredondados.

b). Depressã o central do Lago. Morfologicamente é um planalto situado a uma

cota de 3809 m (cota do lago). caracteriza-se por apresentar uma ampla superficie

plana, Suavemente ondulada de extensão regional com um sistema de drenagem

meândrico, destacando-se a presença do Lago Titicaca de ciclo fechado'

c).SinctinoriumdePutina'Asimpressõesdestasubunidadeencontram-Se

localizadas próximo à cordilheira oriental a E do Lago, trata-se de uma área de

grande complexidade estrutural, desenvolvida sobre terrenos sedimentares cretáceos'



Todas estas sub-unidades guardam um alinhamento NW - SE, que reflete o

aspecto linear das estruturas tectónicas da região. Dentro deste panorama geral' a

área de interesse, por se encontrar na zona do litoral W do Lago Titicaca' esta imersa

dentro da sub unidade denomina da "Depressão central do Lago"lFlGURA I )'

orelevogeomorfológicodestaáreaestádesenvolvidosobreFormações

Mesozóicas e Cenozóicas, estruturalmente deformadas pela tectónica do

levantamento andino. Estas áreas tem sido modeladas seguindo as direções

estruturais dominantes da região e, por ação dos processos climáticos e erosivos'

chegaram a configurar a expressão topográfica atual, descritas a seguir:

FTGURA 9 MAPA MoRFoESTRUTURAL DA REGÁo ALTlPtANlcA.( sem Escala)

a). Retevo montanhoso .- No setor sul da área de pesquisa parte altas da

Região de llave, apresenta-se uma zona de transição do relevo suave do Altiplano a

formas acidentadas tipicas da cordilheira ocidental (a altitudes entre 3900 a 4600 m

). Nestes níveis distingem-Se morros de topos planos e arredondados' com vertentes

abruptas, onde a ação geodinâmica dos vales é muito ativa produzindo forte erosão

pluvial. Estas áreas possuem um padrão de drenagem dendrítico de mediana a alta

densidade, com vales muito restritos'
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b|..DepressãoCentraldoLagoTiticaca.-Nafaixade3S0gm,cotadolago,a

3900 m de altitude, destaca-se o Lago Titicaca como expressão geomorfológica

importante. Esta unidade, abrange uma superfície de 8'562 km2 (goutRNGE & AQUIZE'

1981) encontrando-se instalado ao longo de uma depressão estrutural NW - sE' que

segundo TAVENU (1981) foi gerada por uma fase de distensão ocorrida nos fìns do

Terciário,compreenchimentoposteriorduranteoPlioceno-Pleistoceno'ondese

desenvolveuoantigolagodenominado..Ballivian''.

A expressão morfológica atual das áreas que circundam o lago' está formada

por um planalto de grande extensão, de relevo semiondulado' Dentro desta

salientam-seasplaniciesdaáreadeestudo,Pilcuyo'Acora'collinieoutrasdelestea

oeste, todas desenvorvidas sobre depósitos racustres e fruvio-racustres da formação

Azángaro.orelevodescritopossuiumsistemadedrenagempoucoexpressivo'

embora destacando-se a presença do rio rrave, de curso fluviar sinuoso e com perfil de

vale pouco profundo. Este rio é um dos afluentes principais do lago' que contribuiu no

passado para o modelamento topográfico desta área' o rio possui numerosos

tributários, alguns de caracter temporário que só aparecem em épocas de chuva'

Dentrodopanoramadescrito,aformaSuavedoplanaltoécontrastadapelo

conjuntodemorrosdeformasalongadasepiramidaisouformasdecolinasisoladas

queseapresentambordejandoolago.Naáreadepesquisa,essaselevações

constituem o limite do aqüífero, como os diversos morros que circundam esta área

calasani, Totorumi, callacallani, Yanapata, caracerea, Huañuscuro (rtcunR'10' Pg 41)'

correspondem a afloramentos de rochas da formaçäo calcarea Ayavacas e arenitos

vermelhos do GruPo Puno'

c).- Terraços ftuvio lacusfres e deltaico's.'Ao longo das margens do rio Ilave

apresentam-se terraços aluviais e fluviais, destacando-se por sua relevância o delta

do rio llave. os depósitos que afloram ao longo deste rio' estão vinculados a

episódiosdealuviõeseépocasdeenchentes'sendoossedimentosdenatureza

areiasiltosa,areiasargilosas'Naszonaslitorâneasosdepósitosestãocompostos



dominantementeporareiaslacustres,queafloramemdiferentesníveis'evidenciando

processos de avanços e retrocessos do nível do lago nos últimos ciclos'

3.2. Estratigrafía

o subsolo do Altiplano está constituído por uma ampla seqüência de formações

sedimentares, vulcânicas, intrusivas e de grande complexidade estrutural' clue väo

desdeoPa]eozoicoateoQuaternariorecente.NestaRegiäoolnstitutoGelológico

Minero Metarúrgico do perú fez diversos revantamentos de interesse geológico. Dos

mais importantes destacam-se os trabalhos de JENKS (1946) e NEWELL (1rJ49) que

proporcionaram o conhecimento da estratigrafìa desta região' Pesquisas posteriores

como de JONG (1974), PORTUGAL (1974), DALMAYRAC et al' (1988) definiram os lineamentos

estruturais e estratigráfìcos; anos depois LAUBACHER (1978) estabeleceu a estratigrafia

paleozóica do Altiplano e LAVENU (1e92) realizou estudos de depósitos Terciários e

Quaternários na bacia do Lago Titicaca. Estudos mais recentes abordam a Geologia

de Cordilheira Ocidental (lt'¡ceMMET, 1993)'

Geologicamente, na área afloram quatro unidades estratigráficas (FIGURA 10):

Formação Catcários Ayavacas (K' Ay)

ldade Cenomaniana. O nome deriva do povoado de Ayavacas descrito por

.ABRERA & 
'ETERSEN 

(i936). sendo a seqüência constituida por afloramentos calcários

de uma espessura de 300 m. Nos mapeamentos de NEWELL (1949) estas formações

calcarias säo incluídas dentro do denominado Grupo Moho. Trabalhos mais recentes,

como nos Estudos do Projeto lntegrado do sul do Perú (INGEMMET, 1993)' definiram sua

posição estratigráfica reconhecendo como Formação e de idade acima citada'

Na área, esta unidade aflora no morro callacallani e Totorume' Está constituída

por camadas interestratificadas de arenitos, siltitos calcários de cor marrão - vermelha

e calcários maciços de cor cinza a escura. A seqüência contém pequenos nódulos de

dolomitas de cor marrão laranja'
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Nos afloramentos, a formação apresenta-se completamente deformada' sem

um padrão definido de dobramento, evidenciando o comportamento plástico desta

rochas mantido durante a orogenia andina. o grau de fraturamento intenso observado

favoreceu o processo de karstificação em alguns niveis' No campo são facilmente

recon hecidas pel o dobramento caracteristico'

Hidrogeologicamente a formação pode ser favorável para explorar águas

subterrâneras pelo grau de fraturamento que apresenta' Porem não se tem pesquisas

específicas desta formação'

Grupo Puno (TPul

ldade cretáceo superior - Terciário lnferior. Na região altiplánica é de ampla

distribuição, foi descrito por GERTHI Apud INGEMMET (19e3)' É uma seqüência de

arenitos verrnerhos e congromerados em matriz argirosa sirices e dolomitas, de 5500

m de espessura máxima , que afloram ao sw da cidade de Puno' Nos trabalhos

realizados por CABRERA & PETERSEN Apud INGEMMET (Op' cit) é descrito como

Formação Puno. Estudos posteriores como de NEWELL (1949) e outros mais recentes

definiramcomoGrupoPunodeidadeacimacitada.

Estegrupoafloranaárea,contornandoazonaocidentaldolago:Comunidade

Camponesa Cocosani, Jayujayu, e morro Calasani' Nestes lugares ocorre formando

promontórios alongadas, com planos de estratificação que seguem uma direção geral

N3g. w e mergurh o de 42" a76" ao NE; em profundidade constitui o base do sistema

aqüifero.

o grupo em geral apresenta uma tectónica de dobramento suave com eixos

estruturais NW, SE. O contato com a formação calcaria Ayavaca näo é evidenciado na

área, embora nos estudos descrevam contato discordante' No topo do Grupo Puno'

aparece sobrepondo-se o Grupo Tacazae Barroso composto de materiais vulcânicos'

que afloram em muitas áreas vizinhas'



Litologicamente formam grossas acumulações de arenitos arcóseos de cor

vermelha, interestratificadas com conglomerados de granulometria fina a media'

arredondados a sub arredondados, e de componente polimictico' cimentados em

matriz argilosa, sílices, calcitas ' Nos afloramentos são muito conspicuas as estruturas

sedimentares de estratificação cruzada, em diferentes niveis'

Quanto a sua imPortância

permeabilidade, Pois a matriz que

porosidade, sendo pouco fraturado'

Formação Azángaro (TQ'Az)

hidrogeológica, não são meios de boa

engloba os agregados diminui o nivel de

ldadePlioceno-Pleistoceno.FoidescritaporNEWELL(1949)comodepósitosde

origemlacustre,querepousamsobrediferentesterrenosdomesozóicoeterciário.

Estudos posteriores feitos por TNGEMMET (op. cig definiram sua posição estratigráfica.

Estaunidadeédeampladistribuiçãoregionaleocupaoplanaltoaltiplánico.Na

área de pesquisa forma o sistema aqüífero de interesse hidrogeológico' caracterizada

por sua natureza de depósitos Lacustres de facie fluvial' Litológicamente' da

superficie a profundidade, está formada pela seguinte seqüência; na parte superior

sirte raminado, arenitos inter estratifìcados em camadas continuas ou em lentes com

cascalhos.Napartemédiaapresentacascalhosarenososdediferentes
granulometrias e, em profundidade, argelitos que dominam até o embasamento

rochoso. É possivel diferenciar nesta seqüência três membros, segundo os perfis

geológicos geofisicos elaborados (FIGSRAS 12, 1s,14 Pg 42 a 44\' uma descrição mais

detalhada é abordado no capitulo de hidrogeologia'

Em outras localidades a formação Azángaro caracteriza-se por apresentar

sedimentos dominantemente finos: sirtes, areias sirtosas, areias finas e argilas, como

ao Noroeste do lago. Esta sedimentação varia levemente em direção oeste'

apresentando camadas rasas de areia, em espessura de 0'8 a 2'0 m' com predomínio

de materiais finos'
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Depósftos Quaternários Recenfes (Q -al)'

Estäo constituídos por todos os sedimentos acumulados' posteriores à

formação Azángaro. Entre eles temos os depósitos de aluviöes e coluvionais

imaturos, que apresentam-se em camadas horizontais' aS vezes com distribuição

caótica.

Depósdos de atuviões. Nas margens do córrego do rio llave ocorrem formando

terraços mais ou menos horizontais ou como calhas dos pequenos afluentes em

espessuras de 1 a 2 m. aproximadamente. Hidrogeológicamente são formações

aqüíferas importantes que possuem boa permeabilidade e transmissividade com

recarga continua, geralmente ligados a antigos paleo vales' embora näo sejam

conhecidas suas espessuras. Os materiais que os compõem são de granulometria

variada, sendo comum a presença de argilas, areias e cascalhos grosseiros'

provenientes de diferentes tipos de rochas'

Depósifos coluvionais . Nas proximidades de taludes dos morros e vales'

existem acumulações de materiais caoticamente crassificados de natureza arenosa'

sirtica arenosa e areia argirosa. A ocorrência destes materiais na ârea é pouco

expressiva.

Geotogia Estrutural

oselementosestruturaisinfluemdiretaouindiretamentenadinâmicadas

águas subterråneas; assim, a tectônica Andina desenvolveu na região Altiplánica uma

grande complexidade estrutural como resultado de episódios de evolução polifásica e

policiclica da Cordilheira dos Andes, que foi descrita como a Orogénia Peruana por

ESTETMAN (1929). A seqüência evolutiva provavelmente teve seus inícios no cretáceo

Superior - Santoniano (MEGAR Apud. INGEMMET, 1993), com comportamentos diferentes'

em distintas Latitudes do território Peruano; continuando até o Quaternário recente -

Holoceno, que atingiu a configuração atual em superfÏcie e posição geográfica
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(¡N6EMMET, 1g9s). Neste processo evolutivo chegou a se dessnvolver um grabem

tectónico entre as cordilheiras Ocidental e Oriental dos Andes do sul do Peru,

constituindo-se na atual Bacia do Lago Tticaca ( op.G¡t ) com um sistema de

drenagem centríPeto e fechado.

Todas as estruturas lineares na Regiäo Altiplanica e na årea de pesquisa,

sêguem um rumo dominante NW -SE, como o alinhanpnto alongado do Grupo Puno e

estruturas desenvolvidas nesta unidade. Este fato esta evidenciado na ocorrråncia de

uma falha que segue a direçäo N 420 w com nnrgulho 780 NE no morro Garacerca e

um pequeno sinclinal na comunidade camponesa de Huañuscuro. Alem destas, as

estruturas secundarias também seguem a direção NNE - SSW.

Localmente estas estruturas influem na dinâmica das águas subtenåneas,

deslocando o fluxo das águas em direção NNE. Este controle estrutural direciona as

águas de recarga subterrånea das partes altas de Ilave e da Cordilheira Ocidental,

movinentando-as segundo a orientação das estruturas principais e secundarias. Esta

disposiçåo dos elementos lineares favorece no aporte de recargas para o reservatório

da årea de pesquisa.
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CAPITULO IV

GEOFiSICA

Tendo em vista defìnir algumas informações básicas do reservatório aqüifero

como: extensão e natureza das camadas, variação lateral e vertical das litofacies,

espessuras e posicionamento do aqüífero, etc. utilizou-se o método geofísico da

resistivida,le elétrica aplicado a pesquisa de águas subterrâneas, para obter

informaçõr:s das caracteristicas da formação Azángaro na área de estudo.

Nos anos de 1g89 e 1990 o lnstituto Estadual "Programa Regional de Aguas

Subterráneas y Tecniftcación de Riego" eRASTER PUNO realizou trabalhos de

sondagem Geofisica nas áreas vizinhas a desembocadura do rio llave para localizar

pontos de perfuração de poço. O relatório final desta pesquisa não foi publicado,

existindo apenas alguns dados isolados; estas informações foram recuperadas para

efeitos desta pesquisa. De um total de 84 sondagens foram selecionados 49

devidamente localizados em mapa e conferidas no campo, incluindo os sEV de poços.

para uma melhor localização e descrição do procedimento, a área foi dividido em três

espaços ou zonas (F|GURA 11 pg 41), Dentro desta divisão a zona "c" carecia de

informação, pelo que foi necessário efetuar novas sondagens, levantando-se sete

perfis nesta área. Toda a informação pesquisada serviu de base para correlacionar

com os dados de geologia e perfis litológicos dos poços, permitindo desta forma

definir o modelo sedimentar da formação Azángaro.

4.1. Método da elétrorresistividade

O método é amplamente conhecido e definido por diversos autores como

AST|ER.J (197s); PARASN|S.D (1986), et At. Está baseado na lei de ohm, utiliza a

propriedade física de resistência que oferecem os corpos a passagem da corrente

elétrica, que dependem da natureza e estado físico do corpo considerado. Esta
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caracteristica é utilizada na pesquisa hidrogeologica para identificar anomalias

relacionados a t¡pos de materiais do subsolo'

SegundoHEII.ANDapudCANToS(1974)aresistênciadeumarochaimpregnadade

águaoumaterialnãoconsolidado,dependedetrêsfatores:

.- volume relativo dos poros ou do fator de porosidade' Esta é zero quando é

compacta;ecomaumentodaporosidadevariaatéum'

.- forma e distribuição da geométrica dos poros' Na geofisica é utilizada

como fator de formação, e

.- a resistividade da água ou grau de mineralização da água que preenche a

porosidade da rocha.

onde:
p = resistividade da rocha

f = fator de formação

v = volume relativo dos Poros

pa= resistividade da água

4.2. Procedimento apl¡cado

para levantamento de dados foi utilizado um resistiv¡metro modelo ooc - 28 de

fabricação chinesa. A técnica de campo consiste em induzir no subsolo uma corrente

continua de intensidade ( , ), através de um par de eletrodos de emissão (A B)' A

extensão máxima utilizada para o em¡ssor AB/2, fo¡ de a 150 metros, com a finalidade

de pesquisar profundidades em torno a 75 metros teoricamente; outro par de

eletrodos (tt¡t ¡¡) chamado de potencial, foi utilizado para medir a diferença de potencial

AV produzido pelo campo elétrico formado'

Os quatro eletrodos foram dispostos seguindo um arranjo simétrico linear da

configuração Schulumberger. Com os valores de diferença de potencial (AV)'

r
P= ,Pa



intensidade ( l ¡ e distância dos eretrodos, estimou-se a resistividade aparente'

Aplicando a seguinte equação:

Av
P'=k i

Av

i

k

= diferencia de Potencial (mV)

= intensidade de conente (mA)

= constante geométrica que depende da distribuição dos

eletrodos na suPertície em (m')

= resrstividade do meio em (Ohm'm)p"

O valor assim quant¡ficado representaria a resistividade verdadeira do meio, se

o meio fosse homogêneo e isótropo. porem devido à anisotropia e heterogeneidade

dos materiais, o valor quantificado é denominado resistividade aparente'

os valores de resistividade aparente Po ohm.m e distância de medição dos

eletrodos ABtz, são representados graficamente em escala logarítmica, para

determinar um tipo de curva de resistividade aparente. A interpretação dessas curvas

define a resistividade verdadeira das camadas geoelétricas e suas espessuras no

pontodesondagem'(GARCIA.Yin:cusToDlo,LLAMAS'1996)'

4.9 Abrangência do trabalho

A área explorada por métodos geofísicos (37 SEV) e métodos diretos

(perfuraçäo de 25 poços) abrangeu uma superfície aproximada de 96 Km2' A

amplitude desta informação obtida é representativa para toda a área de pesquisa e

concordante aos objetivos do projeto'

A distribuição das sondagens é apresentada por zonas na FIGURA 11 (Pg 41)' e a

correlação e interpretação foram realizadas sobre mapa na escala 1:25'000; para fins

do estudo são mostrados em escala 1:50,000'

Zona A

irregularmente Por

Nesta área estão localizadas 71

motivos que já foram exPlicadas

o/o das sEV, distribuídas

no começo do caPitulo. A



informação dos perfis litológicos dos poços perfurados contribuíram para uma melhor

caracterização do ambiente sedimentar'

zona B .- 20 % das SEV encontram-se espalhados nesta área' incluindo os

pontos de loca]ização de poços, que correspondem a pontos de sondagens, estas são

representados por seus perfis litológicos'

zonac.-9%dassondagenslocalizam-senestaárea.Ainformaçãrrobtida

permitiu conhecer o panorama estratigráfico próximo a formações rochosas que

afloram nesta ârea.

4.4. lnterPretação

A idéia básica da interpretação das curvas de srv está baseada na suposição

que o subsolo está formado por um número finito de camadas distintas' separadas por

planos horizontais, sendo que cada camada é isotrópica e homogênea'

Combasenestahipótesesosdadosdecampoforaminterpretadoscomajuda

de softwares aplicados a geofísica utilizando-se o programa RESIST desenvolvido para

esta fìnaridade. o procedimento consiste em harmonizar a curva gerada pelo

programa, com a curva de campo. Esta se consegue ajustando os parâmetros de

resistividade e espessura da sondagem, até obter uma boa aproximação da curva de

campo ao modero. os desvios de cada ponto de ajuste são carcurados pero programa

e mostrados como erro em porcentagem'

Na TABELA 14 e ANEXO ll estão ilustrados os resultados da interpretação

quantitativa das seV. Genericamente evidencia-se duas familias de curvas' que

correspondem a modelos fisicos do tipo de curva de três e quatro camadas'

diferenciando-se por sua morfologia e comportamentos diferentes'
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TABELA 14.- RESULTADOS DE ]NTERPRETAçÄO OUANTITATIVA DE SONDAGENS

ELÉTRICAS VERTICAIS

@ 30875 3814'76 ffisz.o 14

1,6 55 4,0 20 21,O 59

3,5 7 3O,O 61 <r 16

2,5 11 34,0 42 o 10

1,8 14 38,0 42 tl 16

2,O 89 22,O 117 a 13

2,2 38 8,0 222 30,0 16 cl

3,6 15 17,0 39 32'0 35 cr'

4,9 30 4O'O 74 '¿ 19

5,7 20 44,O 59 a 21

6,1 32 42,0 60 o 21

1,3 55 17,0 1Y 't 30

3,6 16 5,9 21 34,0 62 6 9

4,4 16 54,0 90 'r 18

2,2 40 5,0 31 32'O 60 a 24

2.7 20 36,0 6E t' 12

1,4 500 41,0 59 c¿ 15

1,0 36 6,0 38 35,0 52

1,9 57 4,5 21 37,0 63

6,2 U 42,O 60 a' 25

6,5 15 60,0 55 c¿ 10

6,0 48 4S,O 89 a 18

2,s 36 19,0 98 27 'O 88

2,3 ||',l 38,0 83 d 20

't,6 48 5,5 32 34,0 72

1,6 40 8,0 78 36,0 70

1,9 207 46,0 76 o 22

1 ,7 1 19 4,5 56 41'O 83 ú 14

1,2 159 I'O 94 46,0 72 a 31

1,4 83 4,0 46 14,0 87 36'0 60

2,8 387 16,0 67 35,0 85 rr 33

1,1 59 2,6 244 47,O 130 c¡ 46

2,3 21O 12,O 12O 3O'O 176 d 25

5.0 57 35,0 1'19 ct 19 cr

2 31628 33974 3812'80

3 31650 34760 3811,95

4 316100 34600 3812'8r'.

5 30556 34890 3811'85

6 29160 34650 3814'11

7 287tto 34885 3814'46

I 31Bli0 35500 381 1 ,80

I 30830 35290 3811'15

10 293ti0 35620 3811'13

11 28760 s5850 38't2'42

12 27600 35260 3817'68

13 31740 36470 3812,16

14 31',100 36900 38',12'60

15 29460 36000 3812'86

16 29440 36670 3812'32

17 2æ70 36960 3811,35

18 29080 36340 3E10,93

19 28500 36300 381'l'22

20 27625 36630 3816'E7

21 31510 37420 3811'74

22 30470 37380 38',10'75

23 30100 37670 3810'31

24 29720 37120 3811'47

25 29380 37450 3811'25

26 29030 37660 3810'73

27 28470 37100 3810'97

28 28530 37820 3812,52

2s 29070 38800 3812'66

30 28750 38920 3812'U

31 266ô0 38570 3813'63

32 27300 39680 3813'20

33 31500 40550 æ12'70

34 30930 40250 3812'60

35 2æ20 40700 3814"10

30 30540 41150 3812'10

37 29580 43370 3814'70

23

15

ú12
(I21

ç¿9
ç1 34

17

26

1,2 79 5,0 3(X 48,0 73 <r

1,2 30 8,5 '114 31,0 49 ct

18

19

321,0 110 6,5 230 50'0 88 d

SgV: Sonà¡gcm Elótrlo¡ Vcrtio¡l â.'Espessura p : Rcslstlvldade ohm.m
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A identificação do tipo de material correspondente de cada camada geoelétrica,

foi estabelecido por correlação com sondagens de pontos de perfuração e perfis

elétricos de poços ou diagrafias (Rruexo ]il). Estas foram confrontados com dados de

perfil litológico descritivo'

Com a finalidade de visualizar o ambiente sedimentar da formação Az:ángaro,

foi elaborado seis perfis de corte geológico - geofisico, que ilustram as vi'lriaçöes

laterais e verticais das diferentes camadas que conformam o aqüífero' suas

caracteristicas serão descritas com ajuda de mapas de isorresistividades, mapas de

isopacas e mapas de morfologia da base e topo do aqüífero'

4.4.1. Perfis Geológico' Geofisicos

As seções longitudinais e transversais RR" BB" CC" DD" EE' e FF" (FIGURA 11e

FtcuRAS 12,13,14 ) foram elaboradas a partir de mapas 1:25,000; estes perfis permitem

uma adequada visualização das variações laterais e verticais das diferentes

camadas, expondo a geometria e morfologia do aqüífero em toda sua extensäo' As

seções são apresentadas de modo resumido, utilizando escala horizontal 1:40'000 e

1:20,000, e escala vertical 1:100, nos quais são amostrados os horizontes R1' R2' R3'

R4:

Horizonte 1 (R 1).- Está constituído por sedimentos secos acima do nível da

água; este horizonte possui uma espessura entre 1,6 a 6,5 metros (SEV 20'21'22 ) e em

alguns lugares chega até 11,0 metros como aparece no perfil CC' (rlCURR 13 Pg 43)' Os

valores de resistividade que os identificam variam de 6 ohm'm a 150'207 ' 500

ohm.m., para um tipo de material composto por solo de uso agricola (areias, siltes,

areias siltosas, areias argilosas). A distribuição deste material é relativamente

homogênea em toda a área.

Horizonte 2 (R 2)).- Corresponde a zona saturada. Esta camada torna-se

evidente nos perfis AA', BB', EE', cujas espessuras variam notavelmente em tOda a

área, por se tratar de depósitos fluvio lacustres. Nas Sn¡ 2,7, 13' 15' 17-19' as
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camadas apresentam espessuras menores de 8 metros, particularmente nas partes

altas da zona ,,A,, e em uma grande área da zona B. Em algumas sondagens as

espessurassuperamos20metros,até54metros,localizadasnapartemediaabaixa

da zona A como nas SEV 3,4,9, 10,14, 29,21-24,27,34, tOdaS elas formando o aqüifero

principal.

osvaloresderesistividademaisfreqüentesparaestehorizonteéde::}0a80

ohm.m. Em alguns casos apresentam-Se ultrapassando os valores indicados' seja

este mais baixo ou mais alto; no primeiro caso correspondem a presença de siltes ou

argilas no meio de areias e no Segundo caso a presença de cascalhos grossos' De

modo geral os materiais relacionados segundo a resistividade, correspondem a are¡as

de granulação grossa, areias siltosas e cascalhos finos' Estas foram confrontadas

com registros elétricos.

Horizonte 3 (R 3).- Representa a maior espessura da formação Azángaro' em

média 40 metros e sua caracteristica granulométrica varia no sentido vertical' Na

parte superior se distingue a presença de areias de grão fino a médio' intercaladas

com silte. Na parte média apresenta-se uma granulometria mais grossa: areias de

granulação grossa, cascalhos finos a grossos intercalados com areias finas e

pequenas horizontes de silte. Em profundidade a granulometria muda para areias

finas, areias siltosas e maior presença de silte nas camadas' Os valores de

resistividade mais freqüente que caracterizam este horizonte estão no intervalo 50 a

150 ohm.m, estando as resistividades menores relacionadas a presença de camadas

de sirte. como observação importante, a granurometria diminui em direçäo ao lago

(PERFIL cc'-FIGURA 13 Pg 43 ¡. Este horizonte é de ampla distribuição na área'

Horizonte 4 (R 4).- Encontra-se a profundidades de 60 a 70 metros da

superfície, caracteriza-se por sua baixa resistividade, menores que 30 ohm'm'

vinculado a silte e argilas. As espessuras destas camadas não foram definidas' mas

em termos gerais constitui o limite do aqüífero em profundidade; os seis perfis

geológico - geofisicos mostram esta condição'



4.4.2.-Mapa de contornos dE resistividade aparente

a).-tnterpretaçãodemapasderesisfjvldadeparaAB/2=50m'eAB/2=70m.-

Demodogeralosmapaselaboradostemporobjetivoampliare/ouconferira
interpretaçäo descrita nos itens anteriores referente a natureza dos depósitos e

variações laterais dos sedimentos a profundidades de 25 a 35 metros' Na FIGURA 15

(pg... .) torna-se evidente o predomino de valores maiores a 50 ohm'm até 130 ohm'm

na zona ,,13" e parte direita da zona "c" em direção ao rio llave, os quais estão

relacionados com camadas de areias de granulação média a grossa e camadas de

cascalho, ûomo pode ser observado no pERFtL FF' lrtcuRn 14 Pg 44). Por outro lado, na

zona ,,A', e em uma pequena área da zona ,,8", as resistividades diminuem tornando-

semenoresque50ohm.m;ondeascurvasaparecemdeformaalongada'Esta
condição apresenta-se no PERFIL CC" pela presença de sedimentos fìnos (siltes',

areias siltosas e argilas) de espessura que não superam os 20 metros"

b).- tnterpretação de mapas de resistividade para AB/2 = 100 m' e AB/2 = 150

rn.- As mapas respectivas mostram as resistividades de depósitos mais profundos em

torno de 50 a 75 metros. Na FIGURA 16 (Pg 48) distinge-se claramente uma

continuidade de concentração de curvas de resistividades maiores de 50 ohm.m, ate

1 1S ohm.m no canto inferior direito da zona "8" estendendo-se esta faixa na zona "C"

em direção leste da área. o tipo de material é uma continuação da seqüência de

sedimentos descritos no item anterior, que se aprofundam a partir das partes

superiores, tal como são apresentados nos perfis FF' lrtcuRR 14 Pg 44 ) e BB' (rleuRn

12 pg42 ). Em direção oeste (zona "4" e parte da zona "c") os valores diminuem'

tornando-se menores a s0 ohm.m, estando vincurados a depósitos de silte e argilas,

identificado no perfil CC" lFtcuRA 13 Pg 43 )

4.4.3.- Mapa de lsopacas do aqüífero

o mapa da rtcuRR 17 (Pg st¡, .foi elaborado a partir das espessura das camadas

Geoelétricas e correlacionadas com perfis dos poços. A distribuição de valores de

isolinhas mostram que as espessuras variam de 30 metros na zona "A" aumentando
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progressivamente em direção da zona "8" e "C" até 60

notado nas seções estratigráficas e perfis dos poços'

metros. Este fato é também

4.4.4.- Mapa de lsorresistivi dade transversa I

Aresistividadetransversaléumparâmetrogeofisicoobtidodoprodutode

resistividade da camada por sua espessura correspondente. Este parâmetro em

termos relativos se distribui em forma proporcional a transmisividade

o mapa foi elaborado a partir de dados de espessura do aqüifero e

resistividade correspondente. os valores altos não foram considerados para evitar

influencias sobre outros dados que poderiam distorcer os propósitos da interpretação'

A FlcURA. 18.(Pg 51 ¡ exibe valores de 3000 a 7000 ohm' m' na zorìa "8"

continuando na zona"c". Nesta área se encontram os poços de rendimento de 100

mr/h ate 360 m3/h. A isolinha que envolve resistividades de 2000 0hm' m2' esta

vinculado a áreas onde o rendimento de poços variam entre 43 m3/h, a 36 m3/h' são

áreas de baixa transmisividade devido a presença de sedimentos finos'

4.4.6.-Mapa da morfologia da base do aqüífero

Por suas características a configuração do mapa é similar a uma carta

topográfica. Deste modo, na FIGURA 19 (Pg. SZ ¡, mostra-se que o relevo da base do

aqüífero apresenta uma morfologia irregular, com uma gradiente de sw a NE no

sentido do rago. A cota mais arta de 37g0 m aparece no extremo esquerdo da zona

,,c,,, sendo evidenciada nos PERFIS cc" DD',da FIGURA 13' (Pg' 43) A menor cota de 3760

m,3T50m.apresenta.secontornandoaáreacentraldafigura,adotandoumaforma

alongada (zona "A" e lado direito da zona "c"). Esta pode corresponder a provável

paleo vales, estando evidente no PERFIL EE'da FIGURA 14'(Pg' 44)
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4.4.6.- Mapa da morfologia do topo da camada aqüífera

A FIGURA 20 (Pg. 62) ¡lustra a morfologia do topo do aqüifero' seu relevo é menos

acidentado, com uma diferença de nível de 3816 m. a 3800 m, que da uma pendente

suave no sentido do lago Titicaca. As zonas relativarnente elevadas encontram-se na

zilna"C', COmO aparece nOS PERF|S CC'e FF'- F|GURAS 13 e 14 (Pg' 43' 44 )'

A localizaçäo do rio Momo, se sobrepõe a curua 3806 m'' (zona "A') podendo

corresponder a provávelvale deste rio'
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CAPITULO V

HIDROGEOQUiMICA

As águas, devidO às propriedades que possuem, têm uma grande capacidade

para dissolver gases, líquidos e sÓlidos. Durante o deslocamento através das

diferentes camadas estratigráficas, são rixiviados e dissorvidos diferentes minerais do

subsolo. Por estes processo as águas subterrâneas adotam um caráter físico r¡uímico

segundo os maiores componentes, existindo águas de diferentes qualidades e

composiçÕes, sendo estes os fatores determinantes dos SeuS aproveitamenlos para

distintos fins.

Naáreadepesquisaurgeanecessidadedaágua,parafinsdeuso
agropecuário e doméstico. cem porcento da população que mora nesta área' utiliza

poçoscacimbasconstruídosartesanalmenteparaseabastecer'

com a finalidade de avaliar a qualidade das água desta área' foram

amostrados treze poços tubulares. os resultados das análises fisico-químicas, como a

interpretação de seus componentes envolvidos são apresentados a seguir'

5.1.- caracteristicas fisico-químicas das águas subterråneas

5.1.1.- Condutividade elétrica

Este parâmetro é uma medida do conteúdo de sais solúveis ionizados na água,

que normalmente variam em funçäo da temperatura e a força iônica (CANOVAS 1990)'

como indicadores do niver de sarinidade da água, foram utirizados dados fornecidos

pelo enRsTER* do ano 1991 (coletados em período de precipitação r¡eeLA 1s) e

coletas realizadas em treze poços durante a pesquisa, ano 1996 (TABELA tO)' observa-

Se nos resultados uma pequena variação de valores de um período a outro'



o,427

0,486

0,387

0,349

0,310

0,296

0,2s8

o,24
0,280

o,4n
0,353

0,216

0,115

0,233

0,288

o,'t80

o,m
o,p
0,288

o,380

0,260

o,170

0,1e0

7,68 5,75 2,æ

7,82 4,ñ 1,80

7]4 2,@ o,80

7,52 1,æ 0,60

7,62 1,80 3,20

7,ß 0,80 1,50

7,68 0,40 1,4
8,27 1,10 0,æ

6,S 2,æ 1,60

7,36 1,4 1,4
7,06 1,50 t,10

7,n 0,æ 0,70

6,91 0,60 0,80

7,13 1,n 0,80

7,6 0,60 1,10

7,U '1,60 1,60

6,80 0,s) 1,10

E,V2 1,æ 0,70

7,â 1,æ 1,30

8,14 1,æ 0,7Ð

8,70 0,53 0,s
7,Æ 0,60 0,80

o,s
0,83

0,84

o,24

0,57

o,4
0,50

0,55

2,æ

0,70

o,g2

0,18

0,45

o,ol
o,v2

o,03

o,74

o,æ

1,18

0,80

c,9'l

o,5E

0,11

0,11

0,07

0,13

0,13

0,20

o,19

o,17

0,19

0,50

0,15

0,10

o,17

o,17

o,æ
0,01

0,10

0,36

0,10

0,36

o,l2
0,34

0,30

0,0

o,o

o,o

o,o

o,o

o,o

0,0

0,0

0,0

o,o

o,o

0,0

0,0

0,0

o,o

o,o

0,0

0,0

0,0

o,o

o,o

0,4

0,0

TABELA 1s. RESULTADos DE ANÁusES Ffstco oufMlcA DAS ÁcuA - ANo DE 1991

3,45

2,70

2,70

2,70

3,60

2,æ

2,Æ

1,S
3,S
2,æ
3,30

1,60

1,4
3,4
3,60

3,80
'1,80

3,æ

3,S
2,10

o,s
0,60

o,o 0,10 1,6
0,0 1,% 1,3

0,0 0,01 1,2

0,0 0,æ 0,5

o,o 0,æ o,s

o,o 0,æ 0,8

0,0 0,æ 0,3

0,0 0,æ 0,5

0,0 0,æ 2,2

o,o o,æ o,7

0,0 o,æ 1,2

0,3 0,æ o,s

0,0 0,æ 0,8

0,5 0,10 1,o

o,o 0,æ 1,8

0,0 0,æ 1,7

o,o o,æ 1,4

0,0 0,æ '1,8

0,5 0,m 0,0

2,2 0,æ o,7

0,0 0,æ 0,8

o,o o,21 2,2

de

0,36

0,46

0,48

0,54

o,27

0,36

o,41

0,53

0,50

1,86

0,59

o,g2

o,71

0,54

o,04

o,g2

o,v2

o,74

o,æ

1,10

0,87

1,07

0,æ

ø

4æ,68

2æ,m
139,55

79,66

2ß,n
't14,16

89,21

æ,50

1æ,10

1æ,21

1æ,æ

79,61

æ,55

æ,56

84,38

159,10

æ,38

æ,æ
114,27

84,60

72,47

æ,55

54

c2 s1

c2s1

c2s1

c2s1

c2s1

c2 s1

c1 s1

c'ts1

c2s1

c2s1

c2s1

cls1
c1s1

c1sl
c2s1

c2s1

c2s1

c2s1

c2s1

c2s1

c2s'l
c1s1

c1s1



1,5

1,0

0,4

0,1

0,5

o,9

0,8

0,3

0,4

0,1

0,'l

o,2

o,2

16,8

16,7

13,3

't2,8

12,2

16,4

1'1,6

't4,2

13,2

12,7

12,8

11,8

12,2

7,ß 4,36

7,80 1,61

7,24 0,59

9,60 3,6
7,1'l 3,27

7,79 2,91

7,66 0,94

7,60 1,æ

ï" ,m*fras lU nm cdetadas no mês de Agosto de 1996 (Partodo de est¡agem)

1,2',t6 0,652

0,945 0,æ9

o,Æ o,ß4
1,116 2,9
2,8'16 '1,o40

TABELA 16. RESULTADOS DE ANALISES FfSlcO - aUIMICAS DAs AGUAS - ANo DE 1996

7,70 0,41 0,375 0,3€9

7,S O,Æ 0,275 sAU
8,60 0,58 0,766 3,3æ

7,78 0,86 0,5æ 0,391

no

1,891

1,794 o,G
o,zæ o,æ4

0,161 0,m2

0,564 0,æ6

0,256 0,@t

0,282 o,ffi
o,2æ o,@
0,153 0,æ4

0,128 0,æ1

0,461 0,æ2

0,333 0,06
0,1æ 1,æO

0,475 0,6æ

0,966 0,478

de

o,æ20 0,@
o,æ20 0,m
0,m1 0,m
o,@ o,m
0,æ20 0,æ4

o,æ43 0,m
0,æ o,æ4

o,t20 0,@
0,m6 0,m
0,0010 0,@
o,@æ 0,m
0,æ10 0,m

de

0,s5 2,eæ 0,39

o,æ7 0,307 0,65

0,113 1,410 0,05

o,43 0,459 0,43

1,646 2,232 0,59

0,104 0,s38 1,æ

o,æ1 10,563 0,45

0117 0,æ7 0,59

0,023 0,w 8,96

0,017 0,138 4,10

0,æ1 0,@ o,47

5,SO
0,650 278,Æ

o,2æ 127,51

0,065 51,54

0,325 26,96
0,585 3æ,01

0,5æ zæ,27

0,190 70,ß

0,260 112,il
0,065 39,04

0,06 36,s9

0,130 67,97

0,1æ 66,æ

55

Cloretada

Cloretada Cálcica

Cloretada Cálcica

Cloretada Cálcica

Cloretada Cálcica

Cloretada Cálcica

Cloretada Cálcica

Bicarbonat. Cálcica

Cloretada Cálcica

Cloretada Cálcica

Cloretada Sódica

Cloretada Sódica

Bicarbonat. Cálcica

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

c3 s1

c3 s1

c2s1

c1 s1

c2s'l

c3 s1

c3 sl
c2s1

c2s1

c1s1

c1s1

c'l s1

c1s1



56

segundo SZ¡KSZAY, (1993), eStas mudanças estão relacionadas a maior

concentração de sais dissolvidos que ocorre na época seca e em períodos de

precipitação sofrem diluição por efeitos da chuva. segundo as medições realizadas no

local de amostragem a condutividade apresenta variações entre pontos de

amostragem, oS valores mais freqüentes a serem encontrados na área situam-se entre

0,1a1,0mmhos/cmealgunspoçosapresentamvaloresrelativamentealtos'até1'5

mmhos/cm no poço P-54. A determinação foi realizado com instrumento digital' a

temperaturas de água de 11,8oC a 16,8oC, porém os resultados das medições do ano

1991 estão quantificados a temperatura padronizada de 25 oC' Com as informações

obtidas foram elaborados mapas de isocondutividade elétrica (FlcuRA 21,e22 Pg."'.)'

outroparâmetrodeinteresserelacionadoàcondutividadeelétricaé
Concentração de Sais Totais Dissolvidos na água (STD)' calculado segundo

equação de cRHovRS (1990).

SID= C.Ex K onde: SID = concentração de sars totars disso/vidos (ppm)

C.E = condutividade etétrica mmhos/cm

k = constante de proporcionalidade 0'64

os resultados apresentam-se na TABELA 16 (Pg. 55) Em termos gerais, estas

águas podem ser classificadas de baixa a moderada salinidade' A distribuição dos

isovalores de condutividade elétrica indicam um leve incremento numérico no sentido

oeste, nas proximidades da formação de arenitos do Grupo Puno' FIGURA 22

5.1.2.- pH

No tReeLA 15 (Pg s4) apresenta-se os resultados de medições realizadas no

local de amostragem, variando entre 6,9 a 9,6 (Poços P-82 e P-65) evidenciando

águas de caracter alcalino.

a

a
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5.1.3.- Dureza

No cálculo da Dureza Total (Dt¡ foi utilizado a equação de cnNovns, (1990).

DT (ppm) = 2.5 (Ca ppm) + 4.12 (Mg ppm) DT = Dureza Total

Ca = Cálcio

Mg = Magnésio

Segundo as estimativas realizadas encontrou-se valores entre 36,59 ppm a

303,01 ppm. Estes indices comparadas com a escala de classificação de águas pela

dureza segundo cusroDto (1996), revelam que as águas da área de pesquisa são de

caráter brandas com tendência a águas duras (TABEI-A 16.P9. 55 )

5.2.- Classificação das águas

5.2.1.- Classificação segundo os íons dominantes

Na rRaeLA 1o apresenta-se resultados da composição química das águas

amostradas, e sua respectiva classificação em função dos ions dominantes.

A classificação geoquímica, foi realizada utilizando o diagrama de plprR que

emprega como parâmetros principais de classifìcação a concentração dos elementos

maiores, em porcentagem, não representando as concentraçÕes absolutas dos íons

considerados. Na FtcuRA 23 e TABELA 16 observa-se que a maioria das águas são do

tipo Cloretadas cálcicas.

5.3.- Qualidade da água para irrigação

Segundo cANovAS (1990) as água para irrigação são classificadas pelo grau de

efeito com que agem as concentrações dos ions da água, sobre as culturas e solo. Os

limites toleráveis para o uso são admitidos segundos as normas recomendadas pelo

"US Department of Agriculture", que é de ampla utilização.
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o parâmetro que define a qualidade de água para irrigação, é o indice de

conservação de solos, ou "sodium Absorption Ratio" (sAR). Segundo HouNSLow (1995)'

este índice é uma medida do grau em que o sódio presente na água' substitui o Ca2* +

Mg2* de solos argilosos, quando este é adsorvido' Se o valor do indice for superior a

10, considera-se perigoso para a estrutura do solo, pelo efeito degradador do sódio'

As amostras, segundo os indices estimados de lsRn¡, mostram valores baixos

de 0,05 a 4,1e um valor máximo de 8,96 no P-80 (TABEI-A 16 Pg' 55) e 0'02 a 1'86

(TABE¡-A 15 Pg. sa ¡, evidenciando-se que não existe perigo de alcalinização do solo'

Além do índice estimado, as águas de irrigação são classificadas pela dureza

de salinidade (cond utividade ou sTD) e dureza de sódio (sAR), segundo as normas

Riverside (U.S So/ Satinity Laboratory'¡ (6AN9VAS,1990)' Estes dois parâmetros' no

diagrama de classificação de águas estão relacionados' representando-se a

salinidade por ( c ), e o sódio por (s). A maior ou menor concentração dos

componentes são indicadas por um sub-índice numérico que varia de 1 a 4' Estes

valores permitem que a água seja classificada com anotações c' si' os sub-índices

maiores que 2, representa má qualidade da água'

As amostras analisadas em maior porcentagem são de qualidade crsr þaixo

sódio e baixa salinidade), czsr (Baixo sÓdio, satinidade media) e cssr @aixo sódio e

satinidade atta) (FIGURA 24 Pg. 59 e TABET-A 16 Pg' 55 ¡' Assim estas åguas são

apropriadas Para irrigação'

5.4.- Qualidade da água para o consumo humano

considera-se como padrão de potabilidade de água, as normas estabelecidas

pera ,,organização Mundiar de saude" 1oMS, 1963) rnternationar standards for Drinking

- water, que fixam as caracteristicas da qualidade da água para o consumo humano'

estabelecendo limites aceitáveis dos diversos elementos presentes na água'



Alem do indicado, existem outras normas internacionais de controle de

qualidade como: EPn (Environmental Protection Agency) - Water Quality Criteria'

1972. USPHS (United States Public Health Service)'

como técnica de avaliação da qualidade da água' foi utilizado o Diagrama

Logaritmico de scnoELLER (FrGuRA z5 ) Neste diagrama observa-se a classificaçäo de

potabilidade, segundo os limites toleráveis de cada um dos elementos envolvidos' o

gráfico mostra que as águas analisadas são de boa qualidade' com um conteúdo

rerativamente baixo de croretos, surfetos e bicarbonatos. como complemento säo

apresentados resurtados de erementos menores existentes nestas águas (TABE'A 17)'

TABEI.A 17.- IONS MENORES PRESENTES NAS AMOSTRAS OE AEU¡S SUBTERR/ÀNEAS

o,126
0,013

0,'154

0,043

0,163

0,050

0,057

0,016

0,040

0,689

0,064

0,041

0,o42

o,o2 o,ooo4 0,002 0'0006

o,o2 0,0030 0'002 0'0006

o,0o 0,oo1o 0,006 0'0006

o,o7 o,oo50 0,002 0'0010

o,oo o,oo9o 0'002 0'0010

o,oo o,o1oo 0,002 0'0000

o,o0 o,oo30 0,001 0'0000

0,00 0,0040 0,002 0'0000

0,oo o,oooo 0,001 0'0000

o,oo o,oo1o 0,001 0'0000

o,o0 o,oo1o 0,001 0,0000

o,oo o,oo2o 0,001 0'0120

0,011

0,035

0,002

0,029

0,002

0,046

0,036

0,039

0,004

0,021

0,003

0,026

o,m
0,088

0,092

0,001

0,000

0,001

0,001

0,001

0,030

0,000

0,026

0,001

0,013

o,m
0,0002

0,0004

0,0004

0,0009

0,0007

0,0016

0,0000

0,0000

0,0004

0,0000

0,0000

0,0000

0,015

0,005

0,005

0,006

0,007

0,002

0,081

0,050

0,006

0,010

0,005

0,006

noGøorÑo ae Centro dø Pesqutsas de do lnst.

5.5.- características fisico-químicas das águas superficiais

Aâreadepesquisaencontra-selimitadaaoNNEporumadasmais
importantesfontesdeáguassuperficiaisqueéolagoTiticacaeoriollave;estas
águas têm sido objeto de estudo de vários pesquisadores como CARMOUSE et al (1978);

ARZE et ar (1992) e OUtros, que avariaram as caracteristicas físico-químicas. os dados

compilados neste trabalho foram utilizados para estabelecer, a possibilidade de

recarga induzida proveniente do lago, tomando como parâmetro de comparação a

composição fisico-químicas das águas'
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A qualidade das águas do lago segundo WIRRIMAN (1987) é de composição

cloretadas sódicas com uma concentração de 1,2 grtL de sais dissolvidos' o pH

caracteristico é de 8,7 a7,8 e temperaturas de água que variam de 18oC a 11oC

(t-AzzARO 1982; tLTls 19871 Apud(wlRRlMAN 1987). A condutividade elétrica a 25 oC 1'343

¡rs.cm-r (tLTts et at. 1992) e uma salinidade de 0,78 gr/L In¡CHERSON et al" 1977)

A análises dOs componentes químicos das águas do lago, segundo os

diferentes pesquisadores apresenta as seguintes características:

coueostçÃooUlMlcAoRsAou¡sDoLAGoTlTlCAcAEMmg/L

NEVEULEMAIRE RICHERSON HEGEWALD CARMOUZE

et al' et al et al'

1903 -iszs 1s74-77 1977

Ca 64 6 il'O 62'0 65'2

Mg 18'O 36'0 36'4 35'0

Na 261'0
K 8.0 21'7 15'4

so4 ggã.õ 282'0 265J 253'4

cl áw.o zoo o 272s 253 8

Fonte: ILTIS et al. (1992)

Avaliando a qualidade das águas do lago, segundo seus componentes físico

químicas, não são favoráveis para fins agrícolas, devido a alto conteúdo de sais

dissolvidos,quepodegeraproblemasdesalinizaçãodesolos.

o rio llave é um afluente principal do Lago que limita a área de pesquisa pelo

rado reste. segundo os estudos de hidroquímica fluvial (ARZE & oulNTANtLLA, 1992)'

estas águas var¡am de composição físico-química em diferentes épocas do ano' Na

temporada seca, a salinidade do rio é de 9,5 mg/L apresentando um perfil cloretada

sódica, e em época de precipitação a salinidade diminui a 4'35 mg/L e a composição

torna-se bicarbonatada cálcica'



CAPITULO VI

HIDROGEOLOGIA

6.1.- Gadastramento dos Poços

Foraminventariadosvinteecincopoçostubularesprofundosexistentes;naárea

de pesquisa e confrontadas com as informações copiladas dos arquivos da irrstituição

executora de perfuração de poços programa de Aguas subterraneas e Tecnificación

de Riego ¡ennsrea). A localização das obras de captação apresentam-se neste

trabarho em escara 1:50,000 (FrcuRA zo). As características técnica construtivas como:

profundidade,revestimento,diâmetroderevestimento,tipodefiltro'etc''estão

detalhadas no inventario de poços (TABEI-A 18 Pg. 66).

Atualmente estas obras de captação encontram-se em processo de

implementação e construção de infra-estrutura de irrigação'

ospoçosestãocatalogadossegundoonúmerodecadastroestabelecidopelo

PRASTER e Ministerio de Agricultura' Essa numeração não foi mudada nesta

pesquisa, para manter a representatividade. Alem dos poços profundos' na área

existem numerosos poços cacimba construídos rusticamente. Estas construções não

foram inventariadas, por quanto não contribuem aos propósitos da pesquisa e por

absoluta falta de condições operacionais, embora sejam de ampla utilização pela

população rural para suprir suas necessidades de uso doméstico e pecuário'

6.2.- O reservatório aqüífero

No capítulo de geologia, foi descrito a Formação Azángaro como unidade

estratigráfica de interesse hidrogeológico de amplo domínio na área de estudo' cuja

extensão é superior a 96 km2 (Area explorada por SEV')
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Número
de

Poco
P-52

Dls-

trlto

P-g
P€8
P-S
P€
P62
P€
P4
P-66

P€6
P-68

P-74

P-75

P-76

P-n
P-78

P-æ

P€O

P€.2

P€3
P&
P€5
P€6

P87
P€8

ænlrlnloeol

Canponee¡

Localizacäo

I lave

Acora

Acora

Acora

Acora

Acora

Jayu Jayu

ïhamana

Jayu Jayu

Jayu Jayu

Ancoamaya

Challapujo

Churumayo

Coordenades
Letttude I Longltude

Acora Cahuamayo

Acora Callamani

Acora Challapujo

Acora Callamani

Acora Laqui

ilave Vilcachile

I lave Camicachi

llave Rosaccani

rlave Lupaca

r lave Chilimamani

azñ2o
82311?o

8230860

Emm
8æ0560

8Zßæ
82æ7æ

8z.3f}285

EæN
8æ7æ
8M
g?zffi
822595
823æ85

82288æ

8m@

1 4333æ

Cota
Topog.

(ml

4æ
432670

433840

435810

435780

43n15
437æ2

439
4æ715

43fE47

436870

4ffi
44't@
443@
440æ0

441530

44196
442õ20

443127

412ffi
4/,1070

4910
4448æ

443100

1

3813,75

3814,58

3811,82

æ12,O1

3810,74

38æ,S
3810,?9

3810,73

æ10,74

æ10,74

381't,û2

3817,06

3813,50

æ14,æ
æ14,ú2

æ14,52

æ14,n
s814,æ

3814,6
381'tS2

æ1æ.æ

3813,æ

3813,43

æ17,37

tlave Vilcachile 8227519

Acora Quequesana 822S8O

:lave Caracollo 872915

; lave Rosaccani 823'1 61 0

rlave Choquetanca 87J1432

Acora Sullcacatura 8æ04æ

Pcrfuraçåo
Prof. {m) | Dlam.(rm)

Caracterlsticas técnicas Construtivas

60

55

70

70

70

73

70

60

69

60

60

74

70

60

63

æ.

82

91

s
69

63

80

67

72

TABELA 18.- cADASrnö oe poços TUBUTARES PROFUNDOS DA Ánen DE PESQUISA II-AVE - PUNo

; lave

I lave

680

680

680

680

680

680

680

680

680

æo
680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

iotet (m) | Flttro (ml I TlPo lDlám' (nmf

Jilacatura

Chojñaputi

Revestimento

60,0

= Filtro tipo Ponte trapezoidal, de abertura 1.5 mm'

47,O

52,O

67,0

45,5

45,0

71 ,5

53,8

46,0

45,0

42,O

4s,o

70,0

51,0

51,0

57,0

53,0

59,5

56,0

68,5

46,0

47,O

56,5

67,0

61,7
823æ63

8zl75æ

26,4

26,5

æ,o

38,5

Æ,2

25,O

48,0

28,8

27,O

26,5

2,4
27,O

49,0

30,0

30,0

36,0

31 ,0

38,5

34,0

Æ,5

Æ,o

m,o
37,5

4,5
Æ,7

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FTPT

FFV

FTPT

Produção

377

377

377

377

ß1 e377

3n
381

381

377

377

377

377

377

377

377

377

377

377

377 effi
377

377

377

3tt

377

Nlvel. Sst.

(ml

66

A3 FFV =

1,Zi

Vazåo

(m3, hl

o,88

o,n
1,73

1,22

1,52

1,19

1,S
1,86

1,9
1,78

1,58

2,æ

2,O7

1,æ.

1,97

2,6
2,ß
1,84

1,24

1,æ

1,16

1,19

1,72

3,æ

115,2

187,2

151 ,2

39,0

219,6

24,8
360,0

166,6

Æ2,O

72,O

360,0

158,4

2U,O

1æ,8
'læ,8

216,0

79,2

2æ,8

111,6

43,2

36,O

rc,4
208,8

255,6

vidro



67

As características sedimentares e hidrogeologicas desta formação foram

analisadas a partir de um conjunto de informaçöes provenientes da geologia,

geomorfologia, prospeção geofísica, correlação de registros elétricos de poços (ANEXO

rrr) e perfil estratigráfico de vinte e cinco poços perfurados, alem dos resultados de

monitoramento. Toda esta informação associada, objetivou a reconstrução

palemorfologica e conhecimento do modelo sedimentar da área de estudo' A análise e

interpretação de dados é apresentada nos diferentes perfis longitudinais e

transversais ou geológico - geofisicos levantados com esta finalidade.

6.2.1.- Perfis Geológico' Geofisicos

Os perfis apresentados no Capitulo de Geofisica, mostram o panorama geral do

reservatório geológico, destacando as variações faciológicas dos sedimentos nos

diferentes perfis elaborados, (dois longitudinais e quatro transversais) que são

descritos a seguir:

Perfis Geológico' Geofísicos A'A' e BB'

Os dois perfis da leuRn 12 (pg.42), foram arranjados com uma orientação NW -

SE (lounn 11 pg.41). A primeira mostra as condições estratigráficas da zona "4" e

.C" (parte alta da área), entre o poço 54 e poço 75, interceptando o poço 74 e pontos

de SEV localizados neste trecho. A segunda corresponde a um alinhamento paralelo a

primeira. lntercepta os poços p-63, P-86 da zona "A" e P-76, P-83 da zona "8", mostra-se

as condições do reservatório nas proximidades do lago.

Os perfis em questão apresentam três pacotes sedimentares muito bem

diferenciados de baixo para cima, a saber:

tJnidade 1.- Nos perfis aparece identificado como R4. A camada forma o

embasamento do aqüífero, que esta constituído por uma seqüência de sedimentos de
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argilas, argilas arenosas e arg¡las siltosas' Nos SEV' estes materiais apresentam uma

resistividade menor de 30 ohm.m . A espessura desta camada não foi definida nas

sondagens, provavelmente atinjam profundidades maiores que 100 metros' até o

contato com a rocha regional (embasamento)'

Quanto ao seu paleo relevo, o perfil BB' apresenta uma superfície suavemente

ondurada, porem no perfir AA' observa-se um promontório ou arto relevo de argilas no

extremo NW ou zona,,A,,, provável divisor de um antigo vale pequeno; esta condição

aparentemente se reflete na superficie atual, onde aparece um dos afluentes do rio

Momo próximo ao poço P-54 (FIGURA 11 Pg' a1)'

SegundopesquisasdeDesenvolvimentoPaleohidrológicorealizadopor

WIRRIMAN ln: CI-AUDE (1992), o nível do lago a principios de Pleistoceno teria estado a

140 metros acima do nível atual, considerado época de maior abrangência deste

paleolago denominado "Mataro", esta condição teria definido ambientes de deposição

de sedimentos finos'

lJnidade2.-Napartemediadoperfilapareceumaseqüênciaconspícuodemateriais

de granurometria grossa, estas ocorrem pobremente crassificadas no sentido vertical'

No contato com a unidade 1 0correm areias finas, areias siltosas e argilosas com

espessuras que não superam os dez metros; a seqüência continua na parte media

predominando materiais de granulometria mais grossa: areias com cascalhos e

cascarhos de granulometria media. Dentro deste pacote geralmente ocorre pequenas

lentes de argilas e siltes interestratificados. Na parte superior a granulometria diminui'

apresentando areias intercaladas com siltes e areias siltosas 'No perfil BB" extremo

NW (zona ,,A") Observa-se um predomínio de areias em toda a espessura do aqüífero

desta zona.

Nas sondagens geofisicas

apresentar resistividades maiores

porosidade e Permeabilidade'

o pacote sedimentar descrito é identificado por

que 35 ohm. m caracterizando materiais de boa
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A espessura media desta unidade varia entre trinta metros no setor oeste (zona

,,A"), 
" sessenta metros no setor leste (Zona "8"), segundo o mapa de isopacas

(F¡GURA 17 Pg. 51). A distribuição espacial dos materiais é mais ou menos u¡niforme

em toda a área'

unidade 3.- Nos perfis AA', e BB" distingue-se no topo da camada aqüifera' uma

cobertura de materiais constituída por sedimentos areno siltosos' silte laminados e

areno argilosas, de uma espessura de 6,50 a 11,0 metros, é de ampla distriburição em

toda a área.

Perfis Geotógico'Geofísicos CC', DD', EE' FF'

o conjunto de perfis levantados tem uma orientação NE - SW' cada uma delas

apresenta o comportamento sedimentar da formação Azángaro em sentido

transversal aos perfis AA' e BB" aliás, em direção a lago. segundo a localização de

cada uma delas, são mostradas particularidades importantes'

pERFTL cc,rneuRn rg po. ¿g).- o perfir corresponde à zona "A" lFrcuRA 11 Pg.41) onde

estão localizados as comunidades de Jaju Jayu e Huañuscuro. Na trajetória intercepta

os arenitos vermelhos da Formaçäo Puno e o poço P-58'

Nesta zonamostra-se a continuidade das unidades descritas no item anterior'

observando-se um estreitamento na espessura da camada aqüifera. Por outro lado,

nas proximidades do lago apresenta-se um predomino de sedimentos argilosos

interestratificados com areias e cascalhos. o poço de exploração perfurado nesta

área mostra esta condição, embora o perfil estratigráfico do poço P-58 apresente

agregados arenosos na parte superior, cascalhos arenosos no médio e areias finas na

base do aqüifero. A potencialidade de produção deste meio é alta, representada pela

vazâodo Poço 58, que é de 187 m3/h'
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pERFlL DD' fflcuRn tg pq. ¿g) Localiza-se na zona "A". O perfil apresenta uma

configuração mais conspícua das unidades descritas anteriormente, ao longo do

alinhamento que passa pelas proximidades do poço P-66, P-62 e áreas da

comunidade ChallaPujo.

O material aqüífero nesta área é mais homogêneo, constituído por cascalhos

arenosos com tendência a predominio de areias em direção ao lago, O rendimento

dos poços nas proximidades deste setor é de 252 mt/h no P-66 e 219 m3/h no P-62'

pERFtL Í:E'(FtcURA 14 pg. a+).- Apresenta as caracteristicas sedimentares nos limites

da zona "4" e uB" no entorno da comunidade de Cahuamayo e poço P-86 da

comunidade Sullcacatura, continuando em direção ao lago'

O aqüífero nesta área apresenta uma granulometria grossa formado por

cascalhos médio a fino e cascalhos arenosos. Também observa-se um incremento na

espessura do aqüifero segundo o mapa de isopacas (FIGURA 17 Pg. 51). A seqüência é

interrompida na parte media a superior por uma camada de quatro a seis metros de

silte argiloso. A produção dos poços neste setor atingem uma vazão de 203 mt/h .

?ERFIL FF'.- (FtcURA 14 pg.44) O perfil está localizado na zona "8", nas proximidades

do rio llave, intercepta os poços da comunidade Vilcachile P-75, comunidade

euequesana P-83 e proximidades do poço P-77 da comunidade Rosacani. A

granulometria e espessura do aqüifero nesta área diminui em direção do lago,

observando-se a presença de sedimentos areno argilosos de espessuras de quatro a

seis metros, tanto na base como na parte média do aqüifero.

O potencial de produção dos poços são menores com relação a outras zonas

descritas, sendo estas vazões de 158 mt/h P-75, 1 1 1m3/h P-83 e 169 m3/h P-77 .
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6.3.- Geometria do aqüifero

A área possui como condiçäo de contorno hidrogeologico local, os dominios

do Lago Titicaca ao Norte, rio llave ao Leste, no Sul e Oeste as formaçöes

sedimentares de arenitos vermelhos do Grupo Puno e Calcários da Formação

Ayavacas, constituindo a fronteira do aqüífero. Em profundidade, esta limitado por

uma formação de sedimentos argilosos'

Segundo os mapas de contorno morfológico da base e do topo da camada

aqüifera e mapas de isopacas (FteURA 17,'19 e20Pg.51,52l descritos no capitulo de

Geofísica, estes evidenciam uma geometria do aqüífero de forma prismática alongada

no sentido leste oeste, deformado pela espessura irregular dos materiais. O relevo da

base apresenta-se levemente deformado, sendo o limite superior suavemente

ondulado. Este meio está preenchido por materiais relativamente homogêneos,

interpretados dentro de um panorama sedimentar generalizado. Além disso observa-

se o alongamento da geométrica no sentido do lago e rio llave.

6.4.- Comportamento do nível da água e tipo do aqüifero

Com a finalidade de avaliar as flutuações do nivel freático local, foram feitas

medições mensais de nível nos diferentes poços por um período de onze meses, de

fevereiro a janeiro de 1997; os resultados são apresentados no TABELA 19 (P9.73)

Durante este periodo de monitoramento, as condições climáticas foram diferentes dos

outros anos, com presença de precipitações em época de seca, que influíram na

variação do nível das águas subterrâneas, o que não permitiu avaliar os

rebaixamentos máximos na área de pesquisa.

O aqüífero freático em épocas de chuva encontra-se a uma profundidade de

0,g0 a 3,00 m da superfície e em época de estiagem desce até profundidades de 1,75

a 4,42 m, o que se pode ver no mapa de profundidades do nivel de água, elaborada

com referência à superfície do solo, independente da cota altimétrica (FIGURA 27, Pg.
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84), O nivel freático encontra-se bastante superficial nas zonas próximas ao Lago

Titicaca, e mais profundos em zonas de cota topográfica alta.

A variação do nível freático observado entre a época de precipitação e a época

de estiagem foi de 0,59 a 1,60 m, até um máximo de 2,79 m registrado nos poços P-

75, p-g2, p-g3, que estão localizados em pontos de cota topográfica elevada.

Segundo informações dos usuários e do Ministério de Agricultura - Divisão Aguas e

Solos, a flutuação média para a zona baixa do distrito de llave é de 1,85 m. Esta

variação tem uma relação intrinseca com a pluviometria da regiäo'

Com as respectivas cotas do nível freático, foram confeccionadas mapas

potenciométricos para época de chuva e outro para época de estiagem (FrcuRA 2E e 29

pg. 74, zs ). As curvas eqüipotenciais apresentarFse espaçadas adotando uma

morfologia suave, mostrando um fluxo de águas subterrâneas de SE a NW

influenciada por uma gradiente de 0,8 %. Nas partes altas da área de estudo a

gradiente é de 0,9 o/o (PROI'IASTER 1989).

Com relação ao tipo de aqüífero, as características sedimentares e

morfológicas analisadas nos estudos precedentes, evidenciam claramente o tipo de

aqüifero livre com uma geometria definida.



TABELA 19.- MEDIDAS DE FLUTUAçÖES DO NIVEL FREATICO NA AREA DE ll-AVE.

Periodo: fevereiro a dezembro !QQ6

Poço Fev. Abr. Jun. Ago. Out. Dez'
2'98

P-54 0,88 '1,49 1,83 2,09 2'35 2'39

P-58 0,77 1,17 1,58 1,78 2,O2 2'O3

P-59 ',1,29 '1,71 2,38 2,65 2,9 2'93
P-60 1,22 1,5 1,68 1,76 2,O4 2,O7

P-63 1,19 1,51 1,79 1,97 2,24 2'23
P-64 1,98 2,96 2,59 2J1 2,86 2'9
P-65 1,86 2,07 2,23 2,35 2,52 2'5s
P-66 1,54
P-68 1,78
P-74 1,58
P-75 2,33

1,79 2,01 2,24 2,39 2,28

1,86 2,05 2,26 2,44 2,47

1,75 1,92 2,06 236 2,4

2,86 3,39 3,81 4,19 4,18

P-76 2,O7 2,47 2,8 3'O2 3,28 3'31

P-77 1,62 2,O5 2,39 2,ô8 2,94 2'97

P-78 1,97 2,34 2,06 2,9 3,24 3,27

P-79 2,05 2,37 2,67 2,89 3'23 3'82
P-80 2,49 2,ß3 2,77 2,86 3,19 3'23

P-82 1,84 2]1 3,44 4,03 4'45 4,46

P-83 1,24 2,2 2,98 3,62 3,92 3'97

P-84 1,99 2,44 2,8'l 3,1ô 3,36 3'39

P-85 1,16 1,31 1,44 1,52 1,64 1'69

P-86 1,19 1,97 1,5 1,Ù4 1,78 ',l 
'82

P-87 ',1,72 2,03 2,29 2,5 2,65 2,68

P-88 3,OO 3,57 3,90 4,15 4,38 4'42
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6.5.- Aspectos de Recarga

Os aportes hidricos que o reservatório recebe durante o ano hidrológico,

provem na sua maior parte da infìltração de águas de épocas de precipitação. As

recargas locais são favorecidas pela qualidade da textura dos materiais existentes

neste meio, condições topográficas relativamente planas, que facilitam a infililaçäo de

maior quantidade de água, pela menor velocidade de escoamento após a chuva.

O regime pluviométrico regional esta caracterizado por uma estação

marcadamente chuvosa, com precipitações entre 700 a 1000 mm. O balançr: hídrico

realizado no Capitulo ll prova este fato. Além da precipitação, o Rio llave lc'calizado

ao Leste da área de pesquisa, também contribui na recarga durante a época de

chuva.

Em épocas de estiagem o reservatório receba recarga regional, proveniente do

deslocamento de águas subterrâneas da Cordilheira dos Andes. A localização da área

de pesquisa e o tipo de drenagem regional no sentido do lago favorece o fluxo

subterrâneo alimentando esta parte da área de pesquisa'

Como condição de contorno, a presença do lago Titicaca desempenha um fator

de influência muito importante, Nos perfis geológicos foi observado que o aqüífero

prolonga-se por debaixo do Lago, levando a supor a probabilidade de recarga por

águas provenientes do Lago. Porem esta hipótese foi abandonada levando-se em

consideração que a composição fisico quimica das águas do lago apresentadas no

capitulo V, que é de alta salinidade e é do tipo cloretada sódica (cARMousE et al. ln:

wtRRtMAN 1987), enquanto que as águas dos poços são de composiçäo cloretada

cálcica, nas proximidades do lago, não existindo evidências de recarga induzida.



CAPITULO VII

HIDRÁULICA DE POços

oslneiosporososdesempenhamduasimportantesfunçõesdopontodevista

hidrodinâmico: de armazenamento, como reservatório e de transmissão' como

condutores. Estas propriedades são representadas por indices ou parâmetros

hidrogeológicos, que podem ser avaliados e quantificados através de testes' como

também sÉio indicadores da capacidade produtiva do meio e condições físicas do

entorno. E:ntre outras considerações, o conhecimento destes parâmetros permite a

seleção de áreas favoráveis para a explotação de águas subterrâneas com

perspectivaeconômicaoudefiniçäodeoutrosaspectosdeinteresse.

Umdosobjetivosdapesquisadesenvolvidafoiaavaliaçäodapotencialidade

do aqüifero sedimentar da formaçäo Azángaro, a partir de testes de bombeamento'

SegundoVILI.ANUEVA&IGLESIAS(1984),ostesteshidrodinâmicosconstituemmétodos

adequados na pesquisa e avaliação da:

a)'análisedepoçocomoumaestruturahidráulicaprojetadaeconstruidapara

captação de águas subterrâneas; esta informação permite conhecer a qualidade da

construção, perdas de carga no ingresso de água na zona de filtros' vazão de

explo,'ação sugerida, etc', e

b). análises do

hidrogeológicos, grau de

áreas afastadas, Presença

aqüifero, através da determinaçäo de parâmetros

comunicação entre zonas aqüíferas próximos ao poço e

de fronteiras impermeáveis, zonas de recarga' etc'

concordantecomosobjetivosdapesquisa,foirealizadotestedebombeamento

e controle de recuperação no poço P-52, com observação no poço P-59 localizado a

uma distância de 566 m' Além da pesquisa direta' foram levadas em consideração



informações hidrodinâmicas fornecidas pelo

Subterráneas e Tecnifìcación de Riego PRASTER'

Programa Regional de Aguas

7.1.- MEtodologia

As diversas metodologias de análise de testes de bombeamento fundamentam-

se sobre algumas considerações de importância ou condições de contorno' para que

o modelo matemático seja aplicável ao meio fisico do aqüífero e do poço; com tal

finalidade o teste de bombeamento foi realizado nas seguintes condiçöes:

a). o meio fisico da Formação Azángaro, caracterizado no capitulo Vl' pode

ser considerado com relativa aproximação a um aqüífero homogêneo, de extensão

infinita pela morfologia e geometria que apresenta;

b),opoçodebombeamentoP-S2,de60mdeprofundidade,atravessatodaa

espessura da formação permeável, que é de 39 m nesta âtea' Portanto é um poço

totalmente Penetrante;

c).- o teste foi realizado em condições de ausência de recargas exteriores ou

presençadechuva,quepoderiamcausarinterferêncianorebaixamentodonívelda

água no Poço;

d).- durante o teste foi aplicada uma vazâo constante de bombeamento de

208,8 mt/h durante 23 horas;

e).- o fluxo de água na obra de captação foi considerado radial e de regime

variável, e

f).- a superficie potenciométrica na área de influência do teste de bombeamento

tem um gradiente hidráulico de 0,06 % (quase horizontal)'
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7.1.1.- Monitoramento dos Poços

PoçoP-ü2.-Alemdascaracteristicasdescritasnoitemanterior,foiprogramado

um controle da evolução de níveis da água do poço de bombeamento em função do

tempo. No período monitorado registrou-se um rebaixamento máximo de 8'46 m' em

23 horas. As correspondentes medidas de níveis de água' vazâo e outros detalhes

são apresentados na folha de campo (ANEXo lv)'

Poçodeobservação.-FoiutilizadoopoçotubularP-sg,queapresentaas

seguintes caracteristicas: profundidade perfurada 70,0 m' profundidade revestida 67'0

m nivel potenciométrico 3,51 m e distância do poço de bombeamento 566 m' Durante

o teste observou-se que o nível da água no poço começou a descer após 59 minutos

do inicio do bombeamento. o rebaixamento foi rento nos primeiros minutos, indo até

ummáximode0,94maotérminodoteste.Concluidaestaprimeirafase,foiiniciado

um controle de recuperação de nível, sendo os primeiros efeitos sentidos após 54

minutos do fim do bombeamento (ANEXo rÐ.4 curva representativa deste teste é

ilustrada na FlcuRA 3o e 31 (Pg. 85)

7.2.- Anâlise e interpretaçäo de testes de bombeamento

Segundo FREEZE & GHERRY (1979), KRUSEMAN & RIDER (1970), VILI.ANUEVA &

tcLEStAS (1984) e Outros, a teoria de testes de bombeamento fundamenta-se nas leis

que regem a hidráulica de meios porosos'

Estas leis resultam da aplicação da Lei de Darcy para meios porosos' ao

teorema de continuidade, cuja equação fundamental é:

ô'h ô2h azh F

-!-L-+--

AX, ' AYz dZ2 
' K

Onde:

s a.h
T'ô.t

(1)



h = potenc¡athidráutico' (Nlv' Piezométrico)

F = recatgas exterlores (vefticais' chuva' etc')

K = Permeabilidade do aqüífero'

S = coeficiente do armazenamento'

T = coeficiente de transmisividade'

t = tempo.

ostermosdaexpressãotemuma¡nterpretaçãofisicaSeguinte:

ô'h *d'!.q! ou v2h ou Lh
ôx2 ôY' ô2"

(2)

F
K

Representa a soma das entradas e saidas de água em cubo poroso elementar' cuio movimento

é gerado peta diferença de carya hidráutica entre o cubo e zonas aqüíferas adiacentes'

Representa as recargas de água ao slstema

+ * 
Reprcsenta a variação do armazenamento da água no cuboporoso elementar.

Deste modo a equação fundamental representa a diferença entre a quantidade

deáguaqueentraeaquesa¡pelassuperficiesplanasdeumcuboporosoideal
(diferençadecargahidráulicacomzonasaqüíferasadjacentes),maisasentradasde

água exteriores ao sistema. Este balanço deve ser igual à var¡ação do

armazenamento (y¡LI-ANUEVA & tcLEStAS, 1984). Deste modo a equação é aplicável às

análises de fluxo de água nos aqüíferos'

Nocasoconcretodetestesdebombeamento,éestudadoomovimentodas

águasnome¡oporoso,comoconseqüênciadadepressãodonivelpotenciométrico

gerado por bombeamento em um poço. consideramos algumas simplificações que

podem ser admitidas dentro da realidade fisica, tais como por exemplo' a ausência de

recargas exteriores ao s¡stema, onde F/K = 0, o fruxo é radiar e não existe componente



verticar no eixo oZ, porconseguinte # =0, etc' Com estas simplifìcaçÕes chega-se

a diversos casos particulares de metodologia de interpretação de testes de

bombeamento'

conforme as condições de contorno do aqüifero e do poço da área de estudo'

aplicou-se, por se adaptar a este meio, o método de análise de coopeR - JACOB'

7.2.1.- Méf:odo de CooPer Jacob

ométodoébaseadonaequaçãodeTHE]S,quedesenvolveuummétodode

análise de testes de bombeamento para aqüiferos confinados. Cooper e Jacob

particularizam o método de Theis, simplificando sua aplicação pelas seguintes

considerações:

d = #w@), Formula de Theis ( s ) onde
rtSu=ã

AfunçãoW(u),ésimplificadaporJacobaumpolinômioemsérie,noqual
tJ' [Jt (Jo

t((u)= -0,s772r6- LnU +IJ -;r. *- h¡+"' (4)'

Alem disto, quando a variável auxiliar u é menor que 0,03 podem negligenciar-

se os termos que Seguem aos dois primeiros monômios da equação' portanto' a

expressão se reduz:

I4(u) = -0,577216 - LnU '

Emconseqüênciaaequação(3)deTheis,teráaseguinteexpressão:

o= Q ,-0.577216-LnLI) (6)- 4nT'

Resolvendo temos:

(5)
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d = h(Ln0,562- 
Lnu)

Substituindo U Por seu valor:

() 0.562x4Tt
,f =ffiLtt--r{

o 2.25Tt
,t = ffiLn- r1

o 2.25Tt
d = 0,183:-- Lg-,-'- T r'S

Onde:

o 0-562,l=ffit, u
(8)(7)

(e)

(10)

Efetuando a divisão 1l4n e multiplicando pelo fator 2'3 transformam-se os

logaritmos naturais em logaritmos decimais, obtendo-se a equaçäo de Jacob - cooper'

Fórmula de Jacob ( 11)

d = rebaixamento no ponto situado a distancia ( r) do poço de bombeamento (m)

Q = vazão mt/dia'

T = transmrssividade mt/dia'

S = coefc iente de armazenamento do aqüífero'

t = temlo de deconido do fesfe'

7.2.2. Aplicação do método de Gooper ' Jacob nas anålises de aqüíferos livres

Jacob desenvolveu a fórmula apresentada para análise de aqüíferos

confinados, cujas condições são de fluxo radial' Porem' durante o teste' o movimento

de águas em aqüiferos livres geralmente apresentam componentes verticais de fluxo'

EsteestadodemovimentolimitaaaplicaçãodafórmuladeJacob.Paraestescasos



particulares, DUPUIT criou um método de adaptação para as condições exigidas que

consisteem:reajustarosregistrosdemedidasdorebaixamentodeniveisdeáguado

poço de bombeamento e de observação, para ponderar e adaptar as fórmulas

desenvolvidas para aqüiferos confinados a análise de testes de bombeamento em

aqüíferos livres (VILLANUEVA e IGLEISIAS 1984)

seorebaixamentoobservadoé(d),então,essevalordeverasercorrigido
pela formula :

d'd- 
zHo

(12) onde: Ho = espessura saturado inicialdo aqülfero'

como norma admite-se, que não é necessário fazer correção quando o

rebaixamento observado é menor a 15 o/o da espessura saturada'

Análises de hidrodinâmica em meios porosos, demostram que as fórmulas de

não.equilibrodesenvolvidosparaaqüiferosconfinadospodemseraplicadosaestudos

de aqüíferos livres (CASTANY, 1e67). A determinação dos parâmetros hidrogeológicos

consegue-se a partir dos dados de campo:

a). constroi-se com os dados do teste de bombeamento o gráfico Tempo -

Rebaixamento em folha semi-log. o Tempo deve ser representado em escala

logaritmicaeRebaixamentoemescalaaritmética.

Atravésdospontosdefinidosdevetraçar-seumareta'observandoqueesta

nãodevepassarporpontoslocalizadosnosprimeirosdezminutos,nemconsideraro

setor do gráfico que faz uma curva, por razões que neste segmento o valor de (u) é

maior que 0,05 e não se aiusta as condições do método de Jacob' Se (U) é menor que

valor acima indicado, a aplicação do método conduz aos mesmos resultados que a

fórmula de Theis ( JoNHSoN, 1978);

b).

para um

a reta traçada através dos pontos, determinará a diferença de rebaixamento

ciclo logaritmico de tempo 'd' " (Figura 30 e 31)' Com os dados
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determinados, substitui-se na equação derivada de Jacob, que permitirá calcular a

Transmissividade e Coeficiente de Armazenamento'

7 .2.3. Parâmetros hidrodinâmicos

TRANSM/SS'y/DADE (T).

segundo KRUSEMAN, (1970) este parâmetro indica a capacidade do aqüífero

para transmitir água e Darcy a define como uma função que depende diretamente da

permeabilidade (R e da espessura do aqüifero (H') A determinitção de

transmissividade foi obtido a partir dos gráficos do poço P-52 (rlcuRA 30) e poço de

observação P-59 (FlcuRA st¡, aplicando a seguinte fórmula:

T_
0,183Q (13)

onde:

T = transmissividade em m'ld¡a

Q = vazão de bomþeamento 208,8 mt/hora

As = diferença de rebaixamento em um cicto logarltmico (estão indicadas para cada caso

POCO DE BOMBAAMENTO P-52 POCO DE OBSERVAçÃO P-59

Rebaixamento Recuperação Rebaixamento Recuperação

Para As = 1,18
T= 777 m'/dia

Parc As = 1,11
T= 826 m2/dia

Para As -- 1,21
T= 758 m2/dia

Para ts = 1,20
T= 764 m'/d¡a

Segundo diversos pesquisadores, os valores de Transmissividade

compreendidos entre 500 a 1OO0 m2ld¡a, são classificados como me¡os de alta

capacidade produtiva e estäo relacionados a poços com vazão entre 180 a 360 m3/h,

para uma depressão teórica de 10 ¡¡.(V¡L¡-ANUEVA, IGLESIAS 1984).

As
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Entre os anos de 1990 - 91 PRASTER, como entidade de perfuração de poços',

realizou testes de bombeamento em cada uma das obras de captação' determinando

os parâmetros hidrodinâmicos, segundo o método de Theis-Jacob' os valores

apresentados na TABETA ZO SãO de carater referencial, não correspondendo a uma

análise com poços de observação, servindo porem, de base para estimativa da

Transmisividade média, que é de 1205 mtldia para rebaixamento e 1332 m'ldia para

recuperação, sendo estes valores próximos aos resultados encontrados.

coEFtCtENTE DE ARMAZENAMENTO ( S )

A estimativa do coeficiente foi realizada com dados do poço de observação P-

59, seguindo a seguinte equação:

2.25Tt
S = --;jr

Onde:

(14)

S = coeficiente de armazenamento'

f = transmis sividade 758 m2/dia.

to=tempoconespondentearebaixamentozero:dias(interseçãodo

prctongamento da reta do grático com a horizontal)

r = distância entre poço de bombeio e poço de obseruação: 566 m'

s- 2.25x758m' I dia(o,ùdias¡

-

(566m)'
(15)

S= 1.1 x 163

O valor estimado, segundo as tabelas

corresponde a um tipo de material permeável

natureza cascalho arenoso.

VILIANUEVA e IGLESiAS (1984)

aqüiferos semiconfinados, de

(16)

de

de
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TABEIS 20: PAFTAMETROS DE TRANSMISSIV¡DADE E PERMEABIL]DADE

938
88s
555
385

52
æ
58
59
60
63
64
66
68
74
75
76
77
78
79
80
82
83
u
85
86
87

535
378
132

1976
2411
1 530

134
1294
1233
1812
1827
1 507
1663
996

1714
993
417
225

1233
181 1

2606
1989
312

1481
1074
2264
2088
1 130
2079
1328
1428
124'l

522
263

't479
181 1

2675

15
10

5
34
60
43

4
35
21
46
47
30
35
22
42
15
12
6

20
21
16
10

65
55
I

40
18
58
53
23
M
29
35
19
15
7
u
30
58

28
30

Fonte.-

PERMEABILTDADE ( K )

É o fluxo de água que atravessa uma seção unltária do aqüifero, sob a

influência de um gradiente unitário, a temperatura de campo. Também é conhecido

como indicador da textura do aqüifero (VILI-ANUEVA e IGLESIAS, 1984) Este coeficiente

obtêm-se da relaçäo entre a transmisividade e a espessura do aqüífero, a partir da

expressão:

(16)

Onde:

T = transmlssividade m'ldia

H = espess ura do aqüfferc (39 metros na área do poço P-52 e P-59)

¡ = permeabilidade m/dia

T
K-- 

H
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Os resultados situam-se em uma classificação de permeabilidade alta,

compreendido entre os valores de 10 a 100 m/dia, que estão relacionados a um tipo

de material de areias limpas e areias cascalhosas'

RAIO DE INFLIJENCIA FICTÍCIO.

Segundo SASTANy (1967) o raio de influência varia em funçäo do coeficiente de

permeabilidade e tempo de bombeamento. A equação derivada da fórmula de Jacob

permite calcular o limite de influência do cone de bombeamento:

(17)

Onde:

R = Raio de influência (m)

T = Transmissivrdade (758 m2/dia).

t = Horas totatde bombeamento (23 horas Equiv. 0'96 dias)

S = Coeficiente de armazenamento (1,1x 163)

para o calculo respectivo foi utilizado os dados do poço do bombeamento P-52

.R = 1,5 R=1220m (18)

Segundo classificaçäo feita por diversos pesquisadores, este valor corresponde

a aqüíferos que têm comportamento semiconfinado'

ParaT=7s8r¡fldia
K = 19 nddia

Para T = 826 nf /d¡a
K = 21 m/dia

ParaT=177r¡fø¡a
K = 20 m/dia

ParaT=764ri/d¡a
K = 20 rn/dia

758m2 I dia.O,96.dia

1,lxl0-3
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7.3. Análise da Capacidade Produtiva do Aqüífero

Na TABELA 21 (Pg. gt) são apresentados dados de vazão ótima de explotação de

poços, determinados por PRASTER (1991) a partir de testes a vazâo variável' Os 25

poços cadastrados oferecem em conjunto uma vazão de 4.465 m3/h

os dados apresentados evidenciam a produtividade do poço e do aqüifero' Na

Tabela 21 0bserva-se uma ampla variação de vazões, sendo este rendimento n¡atéria

de anárise neste estudo como um eremento a mais de avariação da potenci¿rlidade

produtiva do aqüifero. com esta finalidade, utilizou-se o método estatístico' qu(| ajuda

obter um melhor tratamento de dados e ponderar a interpretaçäo de vazões'

um análise de dados, para um universo de 25 poços, mostra que na área é

possíver encontrar zonas com vazões minimas de 36 mt/h ate áreas com 360 mt/h.

um anárise de freqüência de dados irustra merhor essa diferença (FrcuRA 32 ps. 91): 5

poços apresentam vazões menores que 100 m3/h, o que equivale a 2O o/o do universo;

em segundo lugar temos 8 poços com vazões maiores que 100 m3/h e menor que 200

m./h, o que representa 32 o/o da totalidade; em terceiro lugar temos 10 poços com

vazões maiores que 200 mt/h e menores que 300 mt/h, eqüivalente a 40% do universo

e finarmente 2 poços com vazões maiores que 300 mt/h, equivarente a 8 % do total.

considerando a somatória das últimas três cifras, significa que 80% dos poços estäo

compreendidos segundo as diversas classificaçÕes de capacidade de produção de

aqüíferos e poços, ciomo reservatórios de rendimentos de médio a alta capacidade'

Além disso, o resultado é um indicativo da possibilidade de se encontrar' em novos

poços dentro da área, vazões maiores que 100 m3/h, tal como indica o valor médio

estimado, que é de 178 mt/h. Também, foi observada a amplitude do rebaixamento

para as vazões consideradas, que varia num intervalo de 5'42 a 17 'O7 m' A média é

de 12,40 m.

por outro lado, a análise de capacidade especifica dos poços em questão

(FtcuRA 33 Pg. 92) sustenta a interpretação anterior. os resultados mostram com

clareza um meio de alta produtividade, concordante com os valores de
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Transmissividade estimados. A amplitude dos índices estão assim distribuídos: 3

poços apresentam capacidades específìcas menores de 5 mt/h'm, 5 poços

apresentam indices entre 6 a 10 m3/h.m., 6 poços com índices entre 11 a 15 m3/h.m ,

g poços com índices entre 16 a20 mt/h.m e 3 poços com índices maiores a 20 mt/h.m'

Destaca-se 2 poços por seu alto indice de relação, o poço P-64 que apresenta 80

mt/h.m , para uma vazão de 360 m'/h e rebaixamento de 4,50 m; e o poço P-74 com

caracteristicas similares ao anterior, com Capacidade Especifica estimada em 66'5

mt/h.m, para uma vazão de 360 mt/h, e um rebaixamento de 5,42 m Dentro deste

panorama ,44 o/odos poços possuem capacidades específicas superiores a 16 m3/h.m'

De modo üeral, a capacidade específica média, para aârea de pesquisa é de 17,36

m./h.m; equivalente a um índice de rebaixamento específico médio de 0,105 m por

vazâo unitária.

o mapa cla flcuRR 34 (pg. sz¡ elaborada a partir de dados de capacidade

específìca, apresenta os isovalores que contornam curvas maiores de 12 mt/h'm,

ocupando uma faixa longitudinal de oeste a leste, com maior amplitude nas

proximidades do Rio llave, alongando-se obliquamente no sentido E da zona "8" para

zona,,A,,. Alem do mais, o mapa tenta representar áreas com boas capacidades

produtivas, diferenciando-as das áreas de escassa ou baixa produtividade A

interpretação facilita o planejamento da rede de futuros poços de explotaçäo, que

serão construidas nesta área.

Um dos aspectos importantes que infltri na capacidade produtiva é o raio de

influência do cone de bombeamento entre poços. Segundo a estimativa realizada no

item anterior, o raio de interferência pode chegar a estender-se até 1.220 m com uma

velocidade de propagação media de 0,18 m/s. Este efeito foi observado entre poço P-

52 e p-Sg durante os testes. o dado sugere que a distância de separação entre poços

não deve ser menor que 2.500 m. Porem,TO o/o deles estão separados com distâncias

menores que 15oo m, como conseqüência se prevê possíveis interferências e

diminuições na capacidade produtiva, se os atuais poços forem bombeados em

conjunto.



Estos resultados, correlacionados com os parâmetros de Transmisividade e

Permeabilidade, indicam a alta potencialidade produtiva do aqüífero sedimentar da

Formação Azángaro na área pesquisada'

TABELA 21 CAPACIDADE PRODUTIVA DOS POçOS TUBUTARES PROFUNDOS'
Area de llave - Puno - Peru

PoEo a
lm3ltr¡

N.
Eståtloo

lmì

Rcbaixamcnto
(m)

N.Est. - Rcbex.
(^ mJ

Q/^
1m3/tr/m¡ ^/O(mrm3/h)

64
68
69
60
82
63

273,6
115,2
187,2.-
151,2
39,0
215,6
244,8

2,93
2,27
4,41
2,43
't,93
2,17
1,U

15,0
18,2
18,0
13,0
15,0
18,4

17,O7
12,73
13,79
15,57
11,O7
12,83
16,56

9,05
13,57
9,71
3,52

17,11
14,78

0,110
0,073
0,102
0,283
0,058
0,067

64 I

e6
56
68
74
76
76
77
78
7g
80
82
83
84
86
86
87
88

360,0
165,6
252,O

72,O
360,0
158,4
234,O
169,2
100,8
216,O
79,2

208,8
111,6

43,2
36,0

203,4
208,8

2,70
2,34
2,24
2,38
2,58
4,47
3,42
2,56
3,24
3,23
3,19
3,90
3,87
3,40
1,70
1,91
2,46

7,2
16,0
15,0
8,0
8,0

15,6
15,8
16,0
16,0
16,2
1s,0
17,2
18,2
't6,4
17,2
14,0
16.2

4,50
13,66
12,76
5,62
5,42

11,13
12,38
13,44
12,76
12,97
11,81
13,30
't4,33
13,00
15,52
12,09
13,74

80,00
12,12
19,74
12,81
66,42
't4,23
18,90
12,59
7,90

16,65
6,70

15,70
7,78
3,32
2,32

16,82
15,19

0,012
0,082
0,050
0,078
0,015
0,070
0,053
0,079
0,126
0,060
0,149
0,063
0j28
0,301
0,431
0,059
0,065

6 74 12 19

12,40 17,36

corresponde a mediçðes realizdas em datas, em que foram testados os poços

36 a 100 101 a200 201 a300 301 a360

Vazão m3 I h

FTGURA 32 HISTOGRAMA DE CAPACIDADE PRODUTIVA DOS POçOS'
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CAP¡TULO VIII

RESERVAS DE Ácun suerenRÂNen

As reservas de águas subterrâneas constituem recursos de primeira ordem

para o desenvolvimento socio econômico das civilizações, merecendo uma atenção

especial avaliar as disponibilidades existentes e, a partir destas, planificar um

aproveitamento sustentável. Segundo REBoUçAS 1994, no planejamento e gestäo

integrada dos recursos hídricos de uma região, é fundamental caracterizar as

condições de maior ou menor renovabilidade das reservas dos aqüíferos

subterrâneos.

Na Regiäo Altiplanica do Peru o problema de escassez de água é bastante

grave, pois limita o desenvolvimento da agricultura a nivel regional. Esta condição

aprimora a necessidade de explotar os recursos hídricos subterrâneos para fins de

irrigação. Com esta finalidade foi necessário estimar o potencial hídrico no domínio

da área pesquisada, a partir da geometria do aqüífero da formação Azángaro e

características hidrodinâmicas locais, diferenciando reservas renováveis ou

reguladoras de reservas permanentes.

Os recursos renováveis implicam regeneração dos estoques na escala do

tempo dos projetos en quanto os recursos não renováveis significam que os estoques

extraídos não se reconstituem na escala da vida humana, ou o tempo de renovação é

tão longo que estes passam a ser considerados como não renováveis,

8.1.- Reservas Reguladoras ou Renováveis

Estas representam as variações de reservas anuais ou sazonais, normalmente

a descarga destas águas contribuem para rede hidrográfica durante o ano, como fonte

de alimentaçäo de mananciais e vazâo de base dos rios.
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A estimativa das reservas reguladoras segundo CUSTOOIO' 1993' pode ser

avariada a partir das variações potenciométricas. outros métodos de avariação

consideram a taxa de infiltraçäo, lRnaoRE, 1994). o critério aplicado para a área de

pesquisa foi a partir de variações potenciométricas, por considerar este dado o mais

representativo, o que torna evidente o volume de água infiltrado no meio local e

regional e representa a somatória das recargas que o aqüífero recebe na área de

influência da bacia. Em termos de benefìcio econômico representa a disponibilidade

potencialexistentedeáguasemtransitonãoutilizadas.ovolumeestimou-sepela

seguinte formula:

Rr=Axñ'xS (1e)

Onde:

A = área de influëncia da bacia (1645 x 106 m2¡

h' = variação potenciométrica locat (1'85 m anual)

S = coeficiente de armazenamento (1'1 x 1Us)

Rr= reseruas rcgutadoras (m3)

Rr= 1645x 1d m2 x 1,85mx 7,1 x 1O3 (20)

Rr = 3,34 x 106 m3 /ano ( 21)

8.2.- Reservas Permanentes

Em regiões de clima árido ou semi-árido, as reservas permanentes constituem

a base do desenvorv¡mento agrícora. Gerarmente estas reservas participam do ciclo

hidrorógico numa escara de tempo prurianuar, centenária ou mirenária. Esta

constituídapelovolumedeáguaestocadoabaixodasflutuaçÕesanuaisdazona

saturada.ométodoclássicodeestimativalevaemconsideraçãoaextensãode
ocorrência do aqüifero, a espessura media saturada e o coeficiente de

armazenamento (cAVALcANTE ' 1990)
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Rp=AxhxS (22)

Onde:

A = ârea da zona pesquisada (96 x 106 m2)

h = espessura média do aqüÍfero (48 m)

S = coeficiente de armazenamento (1,lx 10'3¡

Rp = reservas Permanentes.

Rp = 96 x 106 m2 x48 mx 1,1 x 10-3 (23)

RP = 5 x 106 m3 (24)

8.3.- Gonsiderações Legais

Segundo a Legislação peruana, as instituições que estão envolvidas no controle dos

recursos hídricos são:

.- Ministério de Agricultura (Consejo Superior de Aguas - Dirección General de

Aguas y suelos)

- Ministério de Salud

- Ministério de Vivienda y Construcciones.

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (se¡¡nr\Il-ll)

- Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (oNERN), atual INRENA

(lnstituto Nacional de Recursos Naturales)

Deste conjunto de instituições, a entidade com ma¡or responsabilidade é o

Ministério da Agricultura.

Em matéria de controle e proteçäo dos recursos hídricos, a leis estaduais vem

tomando providencias, renovando e aperfeiçoando as leis vigentes, embora ainda não



seiam muito avançadas. Problemas de contaminaçäo é possivel que existam, pela

diversidade de atividades desenvolvidas e em desenvolvimento no Peru , só que estas

ainda näo foram pesquisados em detalhe, embora já tem conhecimentos de problemas

de super explotaçäo de águas subterrâneas no Sul do Peru na localidade de Yarada -

Bacia de Gaplina, Departamento de Tacna 6GUIRRE & MORALES '1979).
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CAPITULO IX

coNcLUSÖES E RECOMENDAçÕES

Tentando entender a interação dos componentes envolvidos na dinâmica das

águas subterrâneas, como são os aspectos geológicos, hidrometeorológicos e

hidrodinâmicos, que definem de algum modo as características hidrogeológicas do

ambiente sedimentar da formação Azángaro, a avaliação desses componentes

permitiram visualizar e obter um modelo conceitual do reservatório, que apresenta as

seg u i ntes características:

1. regime pluviométrico irregular: os anos de precipitação normal (700 a 1000

mm) são interrompidos ciclicamente por anos de seca (precipitação menor que 600

mm), com uma freqüência continua a cada três anos. As taxas de evapotranspiração

anual no entorno do Lago Titicaca são altas (1147 mm) com relaçäo aos aportes

recebidos, no ciclo hidrológico anual as épocas de maior déficit hídrica são entre

Setembro a Novembro.

2. o meio físico esta constituido por três pacotes sedimentares muito bem

diferenciados: na parte superior distingue-se uma cobertura de 6,50 a 11,0 m de

espessura de sedimentos areno siltoso, areias finas, siltes laminados e areias

argilosas. Na parte intermédia apresenta-se a camada aqüífera, constituida

dominantemente por materiais de granulometria grossa como: areias de diferentes

granulometrias, areias cascalhosas e ocorrências de pequenos horizontes de argilas

ou silte no meio destas camadas; sua espessura não é uniforme, variando entre 30 m,

no setor W a 60 m, em direção E ou rio llave, como é mostrado nos mapas de

isópacas; na parte profundida ocorre uma seqüência de sedimentos argilosos, argilas

arenosas e argilas siltosas, sua espessura não foi definida.

3. Segundo os mapas de contornos morfológicos, a geometria do aqüifero

apresenta uma forma prismática mais ou menos regular, com eixo alongado no
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sentido E - W deformado pela disposição irregular das espessuras das camadas,

como revela o mapa de contornos de isópacas e mapas do relevo da base e topo da

camada aqüifera.

4. o Aqüifero apresenta como condição de contorno hidrogeológico local, o

Lago Titicaca ao N, o Rio Ilave ao E e como fronteiras ao S e W as Formaçöes

Sedimentares de Arenitos vermelhos do Grupo Puno e rochas calcários da Formação

Ayavacas e em profundidade limitado pela camada de sedimentos argilosos. Por suas

características sedimentares corresponde a um modelo típico de aqüífero livre. Neste

meio, a profundidade do nivel freático varia em função das condições de recarga,

encontrando-se bastante superficial, entre 0,80 e 3,0 m em épocas de precipitaçäo e,

nos meses de estiagem, por efeitos de perda por evapotranspiração, descarga e

outros fatores, desce até profundidades de 1,75 a 4,42 m. As menores profundidades

e variações ocorrem nas zonas próximas ao Lago e as maiores variações em zonas

de cota topográfica elevada.

O deslocamento das águas subterrâneas segundo os mapas potenciométricas

segue um fluxo de SSE a NNW, sob a influência de um gradiente hidráulico médio de

0,8 Yo.

S. No ciclo hidrológico anual, as perdas de água do reservatório são restituídas

durante os meses de Dezembro a Março. As infiltraçöes das águas de precipitação

são favorecidas pela qualidade de textura rlos materiais do meio e pelas condições

topográficas planas. Por outra parte, o Rio llave também contribui na recarga durante

os meses de chuva. Durante a época de estiagem, o reservatório recebe recargas

regionais de águas subterrâneas em trânsito que se deslocam da divisória das águas

da Cordilheira Ocidental em direção ao lago. Esta hipótese é considerada pela

orientaçäo NW - SE das estruturas regionais, que exercem um controle sobre o fluxo

das águas nos meios fraturados. Este deslocamento é direcionado em sentido do

Lago pelas características de drenagem da Bacia do rio llave, cujas águas em trânsito

favorecem a recarga do aqüífero local.
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6. A distribuição espacial dos materiais em toda a abrangência do reservatório,

é considerada relativamente homogênea pelas suas caracteristicas sedimentares

observados nos perfis dos poços e pela uniformidade estabelecida nas correlações

estratigráficas. Esta configuração fisica, em relação a suas propriedades

hidrodinâmicas, é um meio de alta capacidade produtiva. Os parâmetros estirnados a

partir de testes de bombeamento e interpretados pelo método gráfico de Cooper

Jacob dão os seguintes resultados:

m'/dla
m/dla 19

1.1 x 10r

Os dados quantificados evidenciam uma característica muito singular deste

Aüífero que é de alta Transmisividade e Permeabilidade, embora o valor do

Coeficiente de Armazenamento mostre condições de aqüífero semiconfinado.

7. A análise estatística de 25 poços mostra que 80 % das obras de captação

são de alto rendimento (vazão: 100 a 360 m3/h). Estes dados guardam uma relação

intrínseca com a capacidade específica estimada, que é superior a 11 mt/h.m,

destacando-se 2 poços por seu alto indice P-64 (80 mt/h.m¡ e P -74 (66 m3/.m) para

uma vazão de 360 mt/h. As áreas de maior produtividade estão localizadas na Faixa

Central E - W ao longo das zonas A e B, segundo os mapas de contorno'

g. A presença do Lago como condição de contorno do Sistema Aqüifero,

permitia supor a probabilidade de uma recarga induzida por águas do Lago ao

Aqüifero. Esta hipóteses foi abandonada, tomando como elemento de confrontação a

composição físico química das águas do lago, sua Condutividade Elétrica é de

1.343pS/Cm, e de caráter cloretadas sódicas, enquanto que as águas dos poços são

de composição Cloretada cálcica e baixa salinidade; o que indica que não há

evidências de recarga provenientes do lago.



100

r,f
¡T
\r\
ts

g. Segundo resultados de análises físico-quimicas e de medições feitas "in

situ", as águas são de boa qualidade para o consumo humano e aptas para a

irrigação; caracterizam-se por seu baixo conteúdo de sódio, bicarbonatos, cloretos,

sulfetos, pH 6,9 a g,6 e Condutividade elétrica de 0,1 a 1 mmhos/cm classificadas em

termos gerais, como águas de baixa a moderada salinidade CrSr, CzSr. Enquanto que

as águas do lago, são de alta salinidade de 1.200 mg/L (WIRRIMAN 1e87), 780 mg/L

(R|GHERSON et at, 1gzz) não sendo favoráveis para a agricultura,pelo perigo que pode

gerar salinização dos solos.

10. As reservas de água subterrânea de caracter permanente atingem um

volume esitimado de 5 x 106 m3 e as reservas reguladoras um volume de 3,34 x 106

mr/ano. Atualmente 80 % dos poços, estão em projeto de implementação com

equipamentos de bombeamento e infra-estrutura de irrigaçäo.

As atuais demandas de água como as projetadas, podem ser subsidiadas Gom

as reservas disponíveis existentes. Esta oferta possibilitaria ampliar maior número de

poços para irrigação em beneficio do desenvolvimento econômico da população rural.

Como estratégia de controle e proteção do aqüífero da área pesquisada,

requer o desenvolvimento de politicas de prevenção em defesa da qualidade de água,

em tal sentido, propõe-se como passo inicial, uma avaliação do grau de

vulnerabilidade natural do Sistema Aqüifero e caracterizar os riscos potenciais de

poluiçäo associadas à cargas contaminantes. A base técnica resultante constituirá um

instrumento para o planejamento das ações de proteção das águas subterrâneas

nesta região.
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ANEXO I

DADOS DE PRECIPITAçÃo MEDIA MENSAL

ESTAçAO METEOROLOGICA 879 ItAVE - PUNO - PERU
Periodo 19il - 1993

86,53 101 36,00

1966 10,60 2'1,80 21,70 6,40

1966 56,00 86,50 23,00 21,00

1167 1il,73 194,97 116,58 12,70

1968 100,40 161,30 134,90 36,00

r98t 233,40 102,55 67,16 35,39

t97o 127,90 143,30 17:7,70 57,70

1971 117,80 217,30 42,50 47,20

1972 227,20 120,20 8s,90 21,70

1973 269,30 142,80 163,90 83,50

1971 211,00 288,80 60,00 49,00

1976 162,æ '191,10 105,00 23,00

ts76 241,00 157,00 101,00 25,00

1gT7 87,00 156,00 232,00 4,00

1978 221,00 120,00 81,40 23,00
,t97Ð 169,87 153,14 ',î59,10 37,61

1980 99,40 77,68 170J1 10,55

l98t 190,84 215,88 114,51 76,08

1982 184,34 78,00 72,75 71,76

t983 y,25 70,23 43,41 31,18

1984 242,40 2U30 179,80 28,50

lt86 1y,40 287,60 144,80 69,80

1986 162,30 261,10 194,30 111,30

1387 227,60 80,10 69,50 29,50

1988 158,70 53,30 169,80 101,30

lÐ89 214,80'1',t3,20 135,00 91,30

1990 151,20 39,10 61,50 48,90

l90l 74,23 75,20 115,16 50,63

1992 151,94 88,80 29,72 8,27

1993'191.74 36,68 125,30 65,33

16,00

0,80

52,40

13,30

31,30

0,00

17,40

1,80

0,00

12,20

0,00

37,00

1 't,80

1,30

0,00

0,07

0,93

3,80

0,78

0,39

16,60

29,20

5,80

1,10

13,70

0,30

25,00

20,00

0,00

1.47

0,00

0,00

0,00

0,00

19,90

2,55

2,40

10,10

0,00

0,00

4,00

27,OO

3,00

0,00

0,00

0,32

0,40

0,00

1,77

'12,29

9,20

23,00

0,00

7,30

0,40

3,90

67,70

43,41

1,63

1,00

35,79

5,65

39,80

16,10

6,85

51,50

0,00

27,70

40,60

10,00

41,00

68,00

58,40

2E,60

4,74

92,4
48,16

80,30

34,04

1,00

65,20

20,30

20,20

19,80

30,60

7,40

14,21

2,3E

20,00

0,00 8,50

0,00 0,00

0,00 0,52

0,00 0,00

4,20 1,00

2,17 1,97

3,70 0,00

0,10 20,30

6,40 4,50

9,90 20,10

0,00 107,'10

0,00 10,00

1,00 47,00

15,60 2,80

5,10 11,40

't8,78 2,28

10,36 2zv
0,00 22,58

0,00 '1,83

0,09 10,91

3,00 12,60

0,00 11,40

3,40 4,30

19,10 4,80

2,00 0,00

7,80 9,60

0,00 15,50

6,44 4,O7

1,4',1 55,52

0,00 45,U

13,50

14,00 'r0,50 106,50 228,09

30,20 35,70 101,30 412,27

36,70 14,80 112,20 695,78

23,60 139,00 51,70 719,40

33,01 21,30 39,90 546,25

25,90 24,10 120,90 752,50

18,40 72,20 110,50 658,20

15,70 28,60 122,40 660,30

29,10 23,40 47,90 U2,70

35,00 15,00 63,35 843,25

62,00 9,00 202,00 869,10

4,00 6,00 78,00 742,æ

39,40 104,80 7ô,90 T18,20

7,90 '124,60 88,97 71',1,97

34,19 54,11 79,56 713,77

49,29 19,59 42,09 595,38

32,00 2'1,68 148,80 874,33

92,30 89,89 ¡l6,Eg 720,61

21,68 74,15 59,18 39't,80

94,40 120,62 65,80 1058,22

49,40 196,60 181,00 1192,40

23,90 45,50 133,70 965,90

46,10 89,30 18,00 612,60

31,30 9,00 7'1,40 630,70

't4,20 'lE,'10 50,90 689,70

65,90 101,20 127,80 71',1,20

45,55 17,30 63,42 529,62

38,78 57,82 45,'t4 48',1,41

23,81 55,27 94,20 660,14

ttlcd. 137,39 't08,79 10,60 7,24 13.99 u,77 58,36 87,53 701,?2



ANEXO I

DADOS DE PRECIPITAçÃo MEDIA MENSAL

ESTAçÄO METEOROLOGICA 880 JULI- PUNO- PERU' Pertodo 1964 - 1993

Jul Ago Out Nov lot l
Fov M¡lAno J¡n

1964

1966

1966

1067

1968

1930

1970

't97t

1972

1973

1574

1076

1976

1A77

1978

1979

't980

l88l
1982

tt83
1984

r985

1986

t987

1988

1889

1990

tttt
1992

1093

Mcd.

19,41

3,40

72,89

17,20

45,10

0,00

8,30

3,80

0,00

12,90

3,00

55,50

44,00

0,00

0,00

2,20

2,40

6,57

1,56

4,28

49,59

38,10

4,30

5,50

9,00

16,40

13,60

10,16

0,00

7,ú

0,00

0,00

0,00

0,00

30,70

7,00

0,20

2,30

2,70

0,00

4,20

9,70

1,00

0,00

0,00

0,00

1,40

0,23

7,40

7,06

7,60

26,80

0,00

8,70

0,20

3,80

37,30

31,57

0,73

2,94

:i2E,49

584,40

'r45,29

773,00

896,00

633,90

853,80

939,50

940,47

982,77

1112,40

114s,20

910,60

1011,20

758,20

943,70

828,26

1032,17

750,51

547,89

1098,55

1149,90

931,70

803,'10

959,90

815,81

7/t5,30

642,50

578,13

907.85

10Á,M 122,09

98,64 43,56 84,00 8'00

64,S0 90,00 52,70 27 '50
68,00 172,10 191,70 68'20

13/,30 272p0 193,80 27'OO

172,10 164,00 86,90 31'80

1/t8,50 195,90 186,30 ¡14'50

166,80 345,90 71,00 74'90

288,90 221.00 169,20 17'80

271,40 189,80 1u,77 109,20

269,00 357,90 60,30 193'20

184,30 266,30 't55,80 16,20

331,20 201.20 136,30 21'00

g1,w 275,20 222,50 5'40

250,90 99,20 117,50 19'70

't97,20 117,30 229,60 80'70

190,30 91,40 253,20 3'40

199,21 246,48 119,06 97'43

193,23 100,16 89,57 68'37

56,11 66,69 u,67 2z6
247.14 2æ,57 170,21 34'10

128,80 249,20 162,60 91'60

13'1,50 260,40 171,70 106'20

296,30 70,30 82,60 37'30

3oo,3o 70,40 249,60 124,00

160,20 170,50 195,10 111'30

199,00 50,80 5'1,40 47,10

147,13 101,u 152,82 70'86

159,30 130,94 40,26 32'81

21s,62 æ,24 185,21 30'80

4,00 0,00 46,20

o,o0 0,00 13,00

1,59 1,21 44,90

1,OO 2,00 30,60

1,80 9,10 22,40

3,50 0,00 30,70

0,oo 11,50 0,00

0,52 1,55 26,90

8,'lo 17,10 44,60

o,20 101,20 22,50

o,o0 9,70 36,00

2,40 43,60 63,40

14,50 0,00 57,60

4,OO 8,70 22,90

14,10 2,20 4,10

11,90 33,70 101,00

o.2o 13,34 51,97

0,16 0,19 50,98

0,32 4,63 57,76

2,U 3.70 1,98

o,o0 22,30 89,70

3,60 37,30 14,00

19,20 1,30 18,60

1,00 0,00 22,60

6,30 13,30 18,10

0,00 18,90 19,90

3,8ô 0,6ô 11,83

3,79 40,96 0,00

o.o0 35,17 21,10

2j0 40,95 s6J9 59,95 31,87

16,80 74,50 205,30

58,90 66,90 98,60

30,30 5,70 '172,',t0

3,50 104,90 51,10

23,10 17,30 98,40

34,00 24,40 ',177,50

29,50 98,90 134,90

13,40 50,00 148,50

45,40 30,90 68,60

32,60 29,40 38,90

95,90 35,70 280,10

9,50 5,90 51,10

6ô,40 162,80 114,90

0,90 88,00 146,40

47,10 115,50 133,70

49,20 26,20 64,16

45,67 93,20 158,81

68,24 102,60 6E,05

97,68 44,06 102,57

84,30 137,47 109,55

13,30 1il,20 163,30

29,80 33,40 139,50

il,20 155,40 43,70

59,30 27,30 96,20

3,70 58,71 58,40

69,30 64,30 173,70

49,85 30,96 30,96

24p0 72,67 72,67

73.05 122,04 122,U

181,61 168,79 1 15,23 6, 3,63 14,51 32 42,50 70.11 11 845,016



ANEXO I

DADOS DE PRECIPITAçÃO MEDIA MENSAL

ESTAçAO METEOROLOGICA 708 PUNO - PERU
Perfodo 1964 - 1993

Ano Jan Fcv M¡¡ Abr M¡l Jun Jul Ago Sct Out Nov Dæ Tot¡l

1964 65,78 95,00 112,90 54,10 11,80 0,00 0,00 6,60 22,20 7,80 50,20 48,20 474,58

1935 100,70 174,S0 61,20 30,70 0,80 0,00 0,60 7,10 32,20 14,00 49,70 116,00 s87,80

l9s6 32,50 79,90 18,60 76,10 40,30 0,00 0,50 0,00 1,00 42,90 71,80 27,80 391,40

1987 71,80 106,10 213,80 12,80 12,90 0,00 16,90 27,80 63,50 43,70 4,00 121,50 694,80

1968 120J0 117,4O 111,2O 62,70 10,40 12,30 3,70 2,80 15,50 59,40 59,10 '18,90 624,10

l98S 164,50 98,60 68,40 33,70 0,00 0,20 3,20 0,90 4,50 25,70 52,60 s1,s0 503,80

1970 142,40 55,50 189,50 32,00 7,50 0.00. 0,00 0,90 10,40 1E,00 14,60 97,20 568,00
,t971 101,00 268,20 28,40 25,20 0,00 2,90 0,00 9,10 1,20 19,50 93,50 103,60 652,60

1972 í¿10,80 130,90 164,00 37,20 6,60 0,00 0,00 0,00 37,30 32,60 46,10 132,60 798,10

1973 :238,20 131,70 159,10 97,60 13,30 0,00 1,80 6,10 32,50 16,40 29,50 70,80 797,00

1974 ;253,00 206,80 54,90 57,60 0,20 2,50 0,20 51,20 36,50 12,50 27,30 48,10 750,80

t376 157,00 177,60 158,60 37,50 43,70 0,70 0,10 14,50 48,70 53,30 24,70 235,20 951,60

1976 200,20 149,50 169,20 25,60 9,90 0,40 1,40 16,90 44,40 9,10 11,60 119,80 758,00

lsTT 49,10 206,10 209,80 5,80 8,80 0,00 2,30 0,00 48,10 53,90 49,70 108,80 742,40

1978 224,50 95,30 136,30 28,30 0,40 0,00 3,20 0,40 17,50 24,90 142,20 155,00 828,00

t979 131,20 35,20 143,10 44,10 1,40 0,00 0,90 1,80 8,50 45,50 31,70 83,90 527,30

1980 60,80 57,30 258,40 18,50 1,30 0,10 4,90 13,50 66,10 72,80 25,80 34,90 614,40

loSl 139,00 207,30 111,30 71,90 4,70 0,00 0,00 37,80 21,10 25,60 49,00 129,00 796,70

1982 232,10 83,50 99,70 75,00 2,60 5,20 1,90 0,00 52,90 114,40 103,00 24,50 794,80

1983 20J0 70,40 57,60 55,50 '14,20 2,30 1,50 4,80 46,¡10 26,70 29,80 104,20 434,10

1984 318,90 330,10 223,00 44,40 18,30 4,20 3,70 25,50 0,00 157,50 68,00 96,20 1289,80

1985 130,00 337,60 123,30 90,70 24,90 27,30 0,00 8,20 40,10 32,70 123,s0 134,20 1072,50

lt86 145,10 251,10 221,20 105,80 0,10 0,00 5,20 12,@ 42,00 4,20 9,20 131,50 927,40

1987 224,30 71,50 73,80 4,20 1,70 3,80 12,50 0,00 4,30 58,40 110,80 25¡0 630,70

1988 213,20 73,50 228,90 72,90 23,30 0,00 0,30 0,00 20,50 70,50 45,50 99,10 U7,70

t980 203,80 129,90 137,10 100,90 0,00 0,40 1,70 14,70 17,60 14,20 21,40 42,90 684,60

1990 167,20 22,40 59,90 43,00 12,10 U,70 0,00 11,80 10,10 107,90 94,50 63,20 646,E0

l99l 124,13 67,74 185,&4 ß,28 6,83 33,68 0,00 3,00 14,74 20,41 44.,26 50,39 597,30

1992 66,03 s9,75 15,71 38,87 0,00 0,53 2,35 42,27 0,00 34,¡18 29,42 55,17 374,58

1993 1S4,32 99,58 162,61 47,07 5,24 1,16 0,00 19,22 40,28 114,13 83,19 76,86 833,66

Med. 149,77 1U,01 '131,91 50,53 9,44 5,25 2,3O 11,30 26,67 44,44 53,19 87,88 706,s1



INTERPRETAÇAO

ANEXO II

DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCIILUMBERGER

SEV 1 SEV 2 SEV 3 SEV 4

qBr2 ìESISTIVIDADE %

Ero

qa/2 IESISTIVIDADE %

Erfo

4S/2 lESISTIVIDADE %

Erfo

qBr2 ìESISTIVIDADE %

ErroDado ìlodelo lDado Uodelo lDado Dado

1,0 6

1,5 6

2,2 6

3,2 6 5,9 2,2

4,6 6 6 0,8

6,8 6,1 6 1,6

10,0 6,3 6 4,6

14,7 6,7 6,5 3,4

21.5 7,4 7,3 2,1

31,6 8,4 9,2 -8,6

46,4 I 9,5 -5,2

68,1 8,8 8,7 0,8

100,0 7,3 7 4,3

146,8 5,2 5 4,s

1,0 53,7

1,5 51,6

2,2 46,9

3,2 39,6 39,6 0

4,6 32,1 33,2 -3,1

6,8 28,6 29,1 -1,5

10,0 30,2 31 -2,5

14,7 34,6 35,7 -3

21,5 38,8 39,4 -1,4

31,6 40,1 38,6 3,7

46,4 36,1 33,5 7,9

68,1 27,2 25,6 6,4

100,0 17,6 18 -2,',1

146,8 11,9 10,8 9,6

1,0 7

1,5 7,'l

2,2 7,3

3,2 7,9 8,3 4,9
4,6 9,3 9,6 -3,9

6,8 11,8 11,8 0,1

10,0 15,7 1s 4,9

14,7 20.7 21,6 4
21,5 26,4 28,2 -6,3

31,6 32 33,7 -5,2

46,4 35,9 36,2 -0,8

68,'t 36,3 y,2 6

100,0 32,3 30 7,6

146,8 25,8 26,9 4,3

1,0 11,1

1,5 11,3

2,2 11,9

3,2 13,2 13,3 -0,4

4,6 15,8 15,5 2

6,8 19,5 't8,7 4,1

10,0 23,9 23 3,9

't4,7 28,3 27,7 1,9

21,5 31,9 31,6 1,3

31,6 U 33,1 2,6

46,4 33,3 31,8 4,7

68,1 28,9 27,3 5,6

100,0 2't,8 22 -0,9

f 46,8 1s,3 15,9 -3,6
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ANEXO II

INTERPRETAçÃO DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCIILUMBERGER

SEV 5 SEV 6 SEV 7 SEV 8

AB/2 RESISTIVIDADE oh

Effo

ÃBt2 RÊSISTIVIDADE %

Erlo

qBr2 RESISTIVIDÆ)E oa

Effo

qBr2 RESISTIVIDADE olo

Erfofiodelol Dado Modelo lDado f,odelo lDado sodelolDado

14,3

14,8

16,1

18,6 19,3 -3,6

223 21,2 5,0

26,7 25,7 3,8

30,9 30,0 3,1

34,s 34,8 -0,8

37,0 36,1 2,7

38,0 35,9 5,9

36,9 33,8 9,3

33,1 29,3 '12,8

27,2 25,0 8,8

21.6 22,7 4,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,6

6,8

10,0

14,7

21,5

31,6

46,4

68,1

100,0

146.8

1,0 89,3

1,5 90,0

2,2 91,6

3.2 94,9 95,4 -0,5

4,6 99,8 96,7 3,3

6,8 105,0 106,1 -1,1

10,0 108,7 116,0 .6,3

14,7 109,2 110,6 -1,3

21,5 1M,1 98,0 6,2

31,6 89,8 80,6 11 ,4

46,4 65,2 60,4 8,0

68,1 38,2 38,s -O,7

100,0 21,0 21,0 -0,2

1¡16,8 14,9 15,1 -0,9

1,0 38,6

1,5 39,9

2,2 43,1

3,2 50,3 50,6 -06

4,6 62,8 67,6 -7,1

6,8 79,4 85,7 -7,3

'r0,0 95,9 104,0 -7,8

14,7 105,7 1 1 3,8 -7 ,1

21,5 100,6 105,7 4,8
31,6 78,2 73,6 6,2

46,4 4E,8 ß,4 5,1

68,'f 28,7 27,8 3,1

100,0 22j 22,0 0,6

146,8 2',1,7 22,O -1,3

1,0 15,0

1 ,5 15,1

2,2 15,3

3,2 1s,9 16,9 -6,0

4,6 17,3 15,8 9,4

6,8 19,9 17,8 11,8

10,0 23,4 22,0 6,5

14,7 27,3 27,7 -',1,4

21,5 30,6 32,7 -6,4

31,6 32,8 34,0 -3,5

46,4 33,3 34,0 -2,1

68,1 31,7 32,3 -1,9

100,0 27,8 27,O 2,8

146,8 22.7 23,1 -1,6

ooo cfi D^ ESPISslnA RtlgSlfvlftto! lRRo
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I 2,0 l9

3e13a,C

IO
oo l!!

fo",*'.',
II'I!RPRETAçÁO

Al,2 tn)

oo0
C¡TADA IIP!¡üNA ËSSITVIDADI IRiO

(n ) (ñ) (oh.pml Í
I t,8 'ta

fr.,o*', tllr!RPR!f^9Áo

lø",*.-', c^iltD laPÉ¡auR Rl8larvDlE lnno
(n ¡ rnt (orffi) tl
r q0 'l!

sgt/8 2 1?þ 3!r

3 340 3:t

t<t5+l

txr!nPR!TAç^o

to00

A!¡il ûn,At:t (nl

rooo CAf,ÁDÁ E8'Ê¡ÈNA RIEßÎMDADE ENNO
(n ) (m) (otmml .Á

1223t
AEYT 2 8,0 222

a aqo lc
¡1 c23 12

lo",*", ITIIERPRElAçAO



ANEXO II

INTERPRETAÇÃO DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCHLUMBERGER

SEV 9 SEV IO SEV 11 SEV 111.

\B'2 tEstsTlvtoADE %

Erro

AB'2 RESISTIVIDADE o/"

Effo

qBr2 ìESISTIVIDADE %

Erfo

AB/2 IESISTIVIDADE %

Erro[odelolDado Modelo lDado tlodelo lDado Dado

1,0 30,0

1,5 30,1

2,2 30,3

3,2 30,8 31,7 -2,9

4,6 32,'t 30,6 s,0

6,8 35,1 33,7 4,2

10,0 40,4 38,0 6,2

't4,7 47,2 43,6 8,1

21,5 54,0 s0,5 6,9

31,6 59,0 57,8 2,O

46,4 60,3 60,2 0,1

68,1 s5,8 56,5 -1,2

100,0 45,4 46,0 -1,2

146.8 33,1 31,8 4,1

1,0 20 0

1,5 20 0

2,2 201

3,2 20 4 203 0,4

4,6 2',t 1 2'1,8 -3,0

6,8 229 22p 0,1

10,0 26 4 25,0 5,6

14,7 31 6 29,7 6,4

21,5 37 5 36,6 2,4

31,6 428 Mp 4,7
Æ,4 46 3 49,5 -6,5

68,1 46 3 49,3 -6,1

100,0 41,8 43,3 -2,8

146,8 34,3 35,4 -3,1

1,0 32,0

1,5 32,0

2,2 32,1

3,2 32,3 33,8 4,5
4,6 32,9 34,0 -3,3

6,8 v,4 34,0 1,2

10,0 37,3 35,0 6,5

14,7 41,6 38,6 7,8

2't,5 ß,4 46,3 0,1

31,6 50,0 50,5 -0,8

46,4 5',1,2 52J -1,6

68,1 48,5 51,3 -5,4

100,0 41,6 43,0 -3,3

146,8 32,8 33,1 -0,9

1,0 57,3

1,5 60,9

2,2 68,2

3,2 79,3 80,2 -1,1

4,6 92,3 95,7 -3,5

6,8 10/.,4 105,s -1,0

10,0 113,3 111,0 2,1

14,7 116,7 112,2 4,0

21 ,5 111 ,4 103,4 7,8

31,6 94,8 86,6 9,4

46,4 69,9 69,2 1,0

68,1 47,7 s4,0 -1't,6

100,0 36,0 40,0 -10,0

146,8 32,0 28,7 't't,7

fø" to* ', ilat!nPn!lAçÁo
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(n I (rnl (olnn) *
ra¡il

8E1t9 z 4o,o tl
3€193,4

lßr¿ (ml

tflf !RPn! TAçÀo

cÂmtD^ lsPlEalnA nlg8TllrDl¡'l 4no
IOOO F ) (mf (oìlM, %

I tt 2î
aEv 10 2 4p 5e

loo â!r¿ (nù,

(otmm) I¡TERPRETAçIo
c n D EsPtÊSUn RIS|aÍMOIDC lnno

ûr I (nù (olnn) X

ttf.
8DV 11 2 .7, .o

IOO ^lt2

lo. ao*.., trr!RPn!TAçao
CIIÂDA EAPEA8URA RCStrT|VDAD€ ENNO

OOO (n ) (m) (otrünl %

I r¡ ¡tt

orl 100 Al¡2



ANEXO ¡I

INTERPRETAÇÃO DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODEL0 SCHL{IMBERGER

SEV
l3

sEv 14 SEV 15 SEV 16

qB/2 IESISTIVIDADE

Ero

qB/2 ìESISTIVIDADE

Erro

la/2 IESISTIVIDADE oÂ

Erro

tBr2 IESISTIVIDADE %

:lYOUodelolDado Uodelo lDado ìlodelo lDado rlodelolDado

1,0 16,0

1,5 16,0

2,2 '16,1

3,2 16,4 16,3 0,3

4,6 16,9 16,8 1,0

6,8 18,2 17,9 1,2

10,0 20,3 19,0 6,8

14,7 23,7 22,7 4,5

21,5 28,4 29,4 -3,2

31,6 33,6 35,7 -5,8

46,4 37,4 38,8 -3,6

68,1 37,2 38,2 -2,7

100,0 31,5 32,0 -1,5

1ß,8 22,3 22,5 -1,1

1,0 16,0

1,5 16,1

2,2 16,3

3,2 17,O 17,3 -1,9

4,6 18,6 19,4 -4,3

6,8 22,1 22,7 -2.8

10,0 28,0 27,O 3,8

14,7 36,'t 33,5 7,6

21,5 45,3 M,5 1,8

31,6 s4,6 57 ,7 -5,3

46,4 62,2 67,1 -7,2

68,1 65,5 66,4 -'r,3

100,0 61,4 59,0 4,1

146,8 49,3 47,7 3,4

1,0 39,9

1,5 39,7

2,2 39,2

3,2 38,3 36,9 3,6

4,6 36,9 37,5 -1,5

6,8 36,1 35,1 2,9

10,0 37,0 36,0 2,8

't4,7 40,2 39,7 1,3

21,5 44,5 46,2 -3,7

31,6 48,0 50,4 4,7
Æ,4 48,7 50,5 -3,5

68,1 45,4 46,4 -2,1

100,0 38,8 39,0 -0,6

146,8 31,8 3't,5 1,1

1,0 20,1

1,5 20,4

2,2 21,2

3,2 23,1 23,9 -3,4

4,6 26,9 27,1 -0,5

6,8 32,8 32,6 0,7

10,0 39,8 39,0 2,0

14,7 46,8 46,6 0,4

21 ,5 52,5 51,8 1,4

3't,6 55,6 s4,0 3,0

46,4 s4,1 51,8 4,4

68,1 46,2 45,6 1,2

100,0 33,3 35,0 -4,9

146,8 2't,3 20.7 3.0

(otmm) rltflRPRlT¡c^o
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ANEXO II

INTERPR-ETAÇÃO DAS CURVAS DE RE,SISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCHLUMBERGER

SEV
17

SEV 18 SEV 19 SEV 20

AB'2 IESISTIVIDADE %

Ero
ÃBl2 RESISTIVIOADE %

Erfo

AB'2 RESISTIVIDADE oh

Erfo

AB'2 IESISTIVIDADE %

Êrro
Uodelo I Dado [odelo lDado úodelo lDado Dado

1,0 72,8

1,5 429,3

2.2 344,2

3.2 227,0 225,1 0,8

4,6 126,'t 130,9 -3,6

6,8 77,1 85,9 -10,2

10,0 63,7 -7,7

14,7 60,4 61,2 -1,3

21,5 58,7

31,6 1,4

51,6 50,4 2,4

68,1 42,9 43,6 -1,7

31,6 4,4
-1,9

36,2

1,5

2,2

3,2 37,3 1,8

4,6 37,9 39,1

6.8 38,7 1,8

10,0 40,2 5,7

14,7 42,3 37,9 1 1,6

21,5 4,5 41,9

31,6

46.4

68,1 37,5 2.4

100,0 28j 28,O 0,3

146,8 19,4 18,6 4,2

1,0 56,2

1,5 9,7
2.2 51,3

3,2 44,9 45,7 -1,7

4,6 36,9 34,9 5,6

6,8 3l,3 32J -2,3

10,0 31,2 32,0 -2,5

14,7 35,5 U,7 2,3

21,5 41,4 41,3 0,2

31,6 46,5 46,6 -0,2

46,4 48,9 47,5 3,0

68,1 47,1 44,3 6,3

100,0 40,5 39,0 3,9

146,8 32,1 32,4 -0,9

't,0

1,5 34,0

34,1

34,3 -0,5

4,6 36,1

35,9 0,7

10,0 38,0 2,4

14,7 43,0 40,7

21,5 47,5 47,3

31,6 51,0 -2,9

52.2 *.,2
68,1 51,4

100,0 43,8 45,0 -2,6

146,8 36,1 37,2 -2,9
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ANEXO II

INTERPRE,TAÇAO DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCHLUMBERGER

SEV
21

SEV 22 sEv 23 SEV 24

AB/2 RESISTIVIDADE %

Erro

AB'2 tEstsflvtDADE %

Erro

qB/2 RESISTIVIDADE oh

Erro

qar2 IESISTIVIDADE oa

irroModelo I Dado llodelo lDado ilodelo lDado Dado

1,0 15,0

1,5 15,0

2,2 15,1

3.2 15,2 16,7 -8,7

4,6 15,7 15,7 0,0

6,8 16,9 17,8 -5,2

10,0 19,4 20,0 -2,8

14,7 23,6 23,8 -0,6

21,5 29,0 28,O 3,8

31,6 34,ô 33,8 2,6

ß,4 39,3 39,1 0,6

68,1 41,5 42,0 -1,1

100,0 39,3 40,0 -1,8

146,8 31,9 30,6 4,0

1,0 48,0

1,5 48,1

2,2 48,2

3,2 48,5

4,6 49,4

6,8 51,6

10,0 56,0

14,7 62,5

21,5 69,5

31,6 74,7

46,4 76j
68,1 71,2

100,0 58,4

146.8 4'l.1

48,0 1,0

48,8 't,3

50,8 1,7

55,0 1,8

58,7 6,4

65,6 5,9

74,1 0,9

76,s -0,5

72,6 -2,0

58,0 0,7

39,1 5,2

1,5 37,0

2,2 38,8

3,2 42,7 43,8 -2,6

4,6 49,6 50,5 -1,8

6,8 59,0 59,2 -0,5

10,0 68,9 71,0 -3,0

14,7 77,6 79,6 -2,5

21,5 83,9 84,5 -0,7

31,6 86,3 85,0 1 ,5

46,4 82,9 81,6 1,6

68,1 72,O 71,O 1,3

100,0 53,9 54,0 -0,3

1¡16.8 35,0 35,9 -2,4

1,0

1,5 110,1

2,2 108,6

3,2 105,3 105,7 -0,4

4,6 99,9 103,9 -3,9

6,8 93,6 102,4 -8,6

10,0 88,5 94,0 -5,8

14,7 85,2 88,3 -3,5

2't,5 82,6 83,1 -O,7

3'1,6 78,9 78,0 1,1

Æ,4 71,4 69,8 2,3

68,1 58,3 58,0 0,6

100,0 42,0 44,O 4,6
146,8 29,2 28,4 2,9

110,7

(otmm) rxrlnPREr¡ç^o
CAXAOA ET¡P TFINA ¡!üsTlvDâDC ENßO

F ) 0n) (olmn) *
r 6,5 t5

SEl¡ 21 2 ôo,o 55

loo aa':l

¡xTEnPRETAçlO
c¡¡u ¡tA lsPlßÊLnA ßl¡lSTnDAÞt lnno

(n I 6r) (oñírml %

I t,0 48

arrll 22 2 {t o rr
lcll 2,4

pe (ohm.m) TilTERPRETAç AO

c ¡lrâDA Ë8P!A$nA R!8|AIÑ'DAD! lnRO
F I (ml (ohñlrÙ oÁ

1 2,X 30

SEñI 2Í¡ 2 rgp n
7 2l,O t¡

00

loo Aar:¡

lr",*", tilT!nPn!1açAo
c/ATrrDA E8PÊSAURA NESEilDDADE ENNO

þ , (nl (oarÎrm)

1 2,t ltl
flElll 24 2 3qo tt

!<20!,t

oo ¡!,2 (ml,



ANEXO ¡I

INTERPR"E,TAÇÃO DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCHLUMBERGER

SEV
26

SEV 26 sEv 27 SEV 28

AB'2 RESISTIVIDADE %

Erro

ÃBt2 ìESISTIVIDADE %

Erfo

ÀB/2 ìESISTIVIDADE %

Erro

AB'2 RESISTIVIOADE

eflotlodelolDado llodelo lDado nodelo lDado [odelol Dado

I,O 47,5

1,5 46,7

2,2 44,9

3,2 42,0 40,5 3,s

4,6 38,9 38,2 1,8

6,8 37,5 37,9 -1,1

10,0 39,1 40,0 -2,2

14,7 43,6 45,6 4,4
21,5 49,3 53,2 -7,5

31,6 53,5 56,1 4,5
46,4 53,4 s3,2 0,5

68,1 Æ,4 4,8 3,6

100,0 33,2 32,0 3,6

146,8 19,8 20,5 -3,4

1,0 40,7

1,5 42,0

2,2 M,8
3,2 49,7 51,5 -3,4

4,6 s6,2 56,8 -1,0

6,8 62,7 62,7 0,0

10,0 67,8 66,0 2,7

14,7 70,8 68,8 2,9

21.5 71,6 71,2 0,5

31,6 70,3 70,9 -0,7

48,4 67,1 68,9 -2,7

68,1 61,2 61,6 -0,8

100,0 52,7 53,0 -0,6

146,8 44,2 43,9 0,8

1,0 204,0

1 ,5 198,6

2,2 185,6

3,2 161,2 148,7 8,4

4,6 128,9 129,3 -03

6,8 101,2 '108,3 -6,6

10,0 85,8 93,0 -7,7

14,7 79,6 81,6 -2,5

2'1,5 76,8 72,5 s,8

3'f ,6 74,2 67,6 9,8

46,4 69,5 64,8 7,4

68,1 60,6 59,5 I,8
100,0 47,s 49,0 -3,1

146,8 34,6 33,3 4,1

1,0 117 ,2

1,5 114,0

2.2 106,8

3,2 94,4

4,6 80,1

6,8 70,2

10,0 67,5

14,7 69,8

21,5 73,1

31,6 74,5

Æ,4 71,4

68,1 61,6

100,0 4s,2

146,8 28,6

97,9 -3,5

73,5 9,0

70,0 0,2

70,0 -3,6

72,8 4,2
75,3 -3,0

74,6 -0,1

70,2 1,7

60,0 2,7

45,0 0,5

28,6 0,0
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ANEXO II

INTERPRETAÇÃO DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODEI.O SC HI,( ]MB ERGER

sEv
29

SEV 30 SEV 31 SEV 32

ABJ2 RESISTIVIDADE olo

Ero
AB'2 RESISTIVIDADE %

Erfo

\B/2 ìESISTIVIDADE %

Ero
rBr2 tEsrsïtvtDADE

Errollodelo I Dado i,lodelo lDado $odelo lDado lrodelolDado

1,0 154,5

1,5 147,9

2,2 135,9

3.2 120.7 116,3 3,8

4,6 107,6 107,0 0,6

6,8 99,2 98,4 0,9

10,0 93,8 96,0 -2,3

't4,7 88,7 93,3 -4,9

21,5 82,9 86,0 -3,6

31.6 77.2 75,9 1,7

46,4 71,8 72,3 -0,8

68,1 65,1 68,s -5,0

100,0 55,7 59,0 -5,6

146,8 45,3 45,9 -1,3

1,0 81,3

1,5 78,5

2,2 73,1

3,2 65,3 64,3 1,5

4,6 s8,5 55,6 s,3

6,8 56,2 55,7 0,9

10,0 59,1 62,0 4,7
14,7 64,6 68,8 -6,1

21,5 69,4 69,9 -0,8

31,6 70,8 68,9 2,7

46,4 67,6 66,7 1,3

68,1 60,2 62,4 -3,5

100,0 50,0 54,0 -7,4

14ô,8 39,5 40,3 -1,9

1,0 384,3

1,5 378,8

2,2 363,9

3,2 328,5 313,4 4,8

4,6 262,9 301,2 -12,7

6,8 178,6 183,5 -2,7

10,0 111,6 106,0 5,3

14,7 81,1 78,8 2,8

21,5 73,2 70,3 4,1

3'f ,6 72,4 71,4 1,5

46,4 72,4 70,8 2,3

68,1 69,3 67,3 2,9

100,0 61,'1 60,0 1,8

146,8 50,0 50,6 -1,3

't,0 64,6

1,5 72,7

2,2 87,5

3,2 't07,7 100,8 6,9

4,6 't28,6 150,4 -14,5

6,8 1¡14,6 170,0 -14,9

10,0 151,3 160,0 -5,4

14,7 148,8 143,0 4,1

21,5 141,s 128,2 10,4

31 ,6 133,6 124,7 7 ,1

46,4 124,9 121,1 3,1

68,1 111,8 111,3 0,5

100,0 92,4 91,0 1,5

1/t6,8 71,4 69,1 3,3
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ANEXO II

INTERPRETAÇÃO DAS CURVAS DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCHL(IMBERGER

sEv
33

SEV 34 SEV 35 SEV 36

\B/2 ìESISTIVIDADE oa

Ero
AB'2 RESISTIVIDADE oÃ

Ero

qBr2 IIESISTIVIDADE oa

Erro

tBr2 IESISTIVIDADE %

ErroDado llodelo lDado Modelo lDado Dado

1,0 208,9

1,5 206,9

2,2 201,6

3,2 190,2 193,9 3,4

4,6 171,8 178,0 -3,5

6,8 151,3 151,5 -0,1

10,0 136,7 137,0 -0,2

14,7 130,9 130,0 0,7

21,5 131,8 133,8 -1,5

31,6 134,9 133,5 1,0

46,4 132,3 127,0 4,2

68,1 115,5 111,6 3,6

100,0 84,3 85,0 -0,8

146,8 52,2 53,7 -2,8

1,0 57,0

1,5 57 ,1

2,2 57,4

3,2 58,2 57,8 07,

4,6 60,2 55,5 8,4

6,8 64,6 61,3 5,5

10,0 72,4 74,0 -2,1

14,7 82,4 86,4 -4,6

21,5 91,6 9s,2 -3,8

31,6 96,7 98,2 -1,5

ß,4 93,8 93,4 0,4

68,1 79,7 78,3 1,8

100,0 56,6 58,0 -2,4

1¡16,8 35,3 35,4 -0,2

1,5 87,2

2,2 103,8

3,2 128,3 109,0 17,7

4.6 155,7 170,9 -8,9

6,8 177,9 196,5 -9,5

10,0 1u,7 192,0 -3,8

14,7 168,6 167,1 0,9

21,5 134,5 126,4 6,4

31,6 100,6 97,0 3,7

ßA 78,4 82,4 4,8
68,1 63,5 67,3 -5,6

100,0 48,2 49,0 -1,7

146.8 33,2 32,3 2,9

78,6 1,0 32,2

1,5 35,6

2,2 42,2

3,2 52,0 52,7 -1,4

4,6 63,6 67,4 -5,8

6,8 74,8 79,3 -5,7

'10,0 83,1 87,0 4,5
14,7 85,5 87,2 -2,0

21,5 79,9 78,4 1.9

31,6 67,9 63,1 7,6

46,4 9.4 52,4 3,8

68,1 42,0 46,6 -9,8

100,0 31,6 35,0 -9,8

146,8 24,5 24,2 1,0
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ANEXO 11

INTERPRETAÇAO DE CURVA DE RESISTIVIDADE APARENTE
MODELO SCHI.UMI]ERGER

SEV 37

AB'2 RESISTIVIDADE %

ErroDadoModelo

157,1

184,9

189,9

185,0

157,1

143,3

119,1

100,8

81,3

64,0

50,8

4,0

-2,1

0,5

1,4

6,7

4,1
-7,3

-7,7

-1 ,3

3,5

11

1,0 117,3

1,5 127,2

2,2 143,5

3,2 '163,3

4,6 181,0

6,8 190,9

10,0 187,5

14.7 167,7

21,5 137,5

31,6 110,4

46,4 93,0

68,1 80,3

100,0 66,2

146,8 51,3

fo" 
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ANEXO IV

TESTE DE BOMBEAMENTO POÇO P-s2

REGISTRO DE REBAIXAMENTO

Localização: : comunidade camponesa JAYII JAYU - ILAVE - PUNO - PERU

Executado por', rng.-C.àlogo V.Rolando A . Campos. Data: l8 - 1l - 94

0

0

0

0

0

I
2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

I
10

12

't5

20

25

30

40

50

60

75

90

'105

120

't50

1E0

210

240

300

360

480

630

780

'1140

1æ0

1320

1380

9,12 8,05

9,79 8,56

9,94 8,67

9,52 8,36

9,52 8,36

9,57 8,39

9,61 8,42

9,66 8,46

9J2 8,50

9,80 8,57

9,87 8,62

9,97 8,69

10,03 8,74

10,08 8,17

10,16 8,83

10,23 8,88

10,30 8,94

'10,38 8,99

10,45 9,05

10,53 9,10

10,60 9,16

10J1 9,24

10,81 9,3',1

10,89 9,37

10,97 9,42

11,12 9,53

11,24 9,62

11,4ô 9,n
11,64 9,90

11,84 't0,04

11,98 10,14

12,03 10,'.17

12,07 10,20

12,09 10,22

0.12

RPM,I164

Med¡dor de vazåo: Mêtodo

volumétrico e

correntômetro

Equipe de bonrbeamento: 12JD 230
x4.

Capacidade: 230 m3/hora .

Motor modelo 31 35 A N

Potência 90 H P

06
07
08
010
o12
015
020
025
030
040
050
10
115
130
145
20
230
30
3 3{)

40
50
60
80
10 30

130
190
21 0

220
230

212,4

212,4

212,4

212,4

14,2

14,2 391

14,5

13.2

394

Se tøno Primeira amætra de água

388

Segunda amostra de água

388 Finalizou o teste por esgotarnento

de oleo

Volume de água extraldo:

4802.4 m3

Ponto de referência de medtça'qiu:l¿ m'

Tcmp.

oc

c.E

mmhos/
om

Obscrvações
TEMPO Rcb¡ixa

mcnto
(m)

d - d/2Ho

(m)

o

m3lh
Horaa Minutoe Aoumul¡do

0 3.63

14,6



ANEXO IV

TESTE DE BOMBEAMENTO POçO P-s2

REGISTRO DE RECLIPERAÇAO

Localização: : comunidade camponesa JAYU JAYU - TLAVL' - PUNO - PElll'l

Executado por,' frrg.-C.ãf"g" V'n"fando A ' Campos' Data: 19 - I | '94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

I
1

2

2

3

4

6

7

10

15

19

25

0

1

2

3

4

5

6

7

I
10

'12

15

20

25

30

¡tO

50

0

15

30

0

30

0

0

0

30

0

0

0

4ô

0

'l

2

3

4

5

6

7

I
10

12

'ts

20

25

30

40

50

60

75

90

't20

150

180

240

360

450

600

9(x)

1140

1546

12,O8

7,26

6,87

6,75

6,66

6,58

6,51

6,¿16

6,41

6,33

6,26

6,19

6,11

6,05

6,00

5,91

5,85

5,78

5,70

5,62

5,49

5,38

5,28

5,09

4,U
4,71

4,4
4,æ
4,11

4,01

6,58

6,26

6,16

6,09

6,02

5,96

5,92

s,88

5,82

5,76

5,70

5,63

5,58

5,53

5,/t6

5,41

5,35

5,28

5,2'l

5,10

5,00

4,92

4,75

4,54

4,42

4,18

4,03

3,89

3,80

691,0

¡1ô1,0

346,0

277,O

231,0

198,1

173,5

139,0

116,0

93,0

70,0

56,2

47,0

35,s

28,6

24,O

19,4

16,3

12,5

10,2

8,6

6,7

4,8

4,0

3,0

2,5

2,2

1,9

1381 ,O Horas tc[al de bornbeio (t) = 1 æO minutos

.- Fci finalizdo o teste.

.- O nlvel de água continua em recuperaçåo'

de referência de medição: 0' I2 nì

Obs.rv¡9ö€s
TEMPO Rcb¡ix.-

mcnto
(m)

d . dr2Ho

(m)

ttt'+l

Horeg Mlnutoe Acumul¡do

1



AI.TEXO IV

TESTE DE BOMBEAMENTO
REcrsTRo DE RDBAnßMEXro Ño Poço DE OBSERVAçÃo p-sg

Localizaçãq: : comruridade camponesa JAYL' JAYLJ - ILAVE - Pt',NO' PERU

Executado por:: fttg. CJfogo V'Rolando A ' Campos' Data: l8 - I | - 94

Diståncia ao poço de bonbea¡nento : 56ó m.
m.Ponto de de

.- A pó8 de 59 mlnut'oe de bdnbsri€nlo o poço Ó atingldo pêlc efdtæ

de ralo d€ lttllt¡ència.

.- Næ prlmehæ d€z mlnutæ, o rcbalxznsrto fol rrurior a I cm'

0

1

I
,|

2

3

3

4

5

5

7

6

t0
'11

19

20

23

0

56

0

10

5(t

50

15

50

5(¡

ã)
55

t0
35

58

20

21

35

1

0

55

60

70

110

170

195

230

290

3¿O

355

430

515

658

800

1164

1235

1381

3,510

3,514

3,517

3.525

3,552

3,574

3,60¡l

3,050

3,685

3,71X2

3,773

3,860

4,013

4,1U
4,321

4,335

4,,[38 - Cmclueseotectede bombemento para dr iniclo a

conlrole dc racuPerfåo

TEIIPO



AT{EXO IV

TESTE DE BOMBEAMENTO
REGTSTRO DE RECT.JPERAçÀO No poço DE OBSERVAÇÅO P- se

Localização: : comunidade camponesa JAYU JAYU'ILAVE - PLINO - PERU

g*..trtu¿o por:: Ing. Geólogo V.Rotando A ' Campos' Data: 19 - I | '94

Distância ao poço de bombeamento : 566 m
Dnnrn dc referência de medicão : 0.32 n

0

1

1

1

2

2

3

4

4

5

5

6

7

I
't0

13

't7

21

22

23

56

0

15

30

0

30

0

0

30

0

30

14

0

10

0

0

0

50

35

5ô

56

60

75

90

120

150

180

240

270

300

330

374

420

490

ô00

7E0

1020

1310

1355

1436

4,45

4,W
4,47
4,42
4,437

4,432

4,428

4,398

4,376

4,346

4,324

4,305

4,267

4,2M

4142

4,033

3,9'17

3,839

3,806

3,758

25,6

24

19,4

16,3

12,5

10,2

8,6

6,7

6,1

5,6

5,2

4,7

4,3

3,8

3,3

2,7

2,3

2,1

2

1,9

- A pós de linalizar o bornbeamento, demoro 5ô minutos

para começar a se recuperar o nlwl de fuua'

Ponto de referência de :0 m.

TEMPO Rcb¡lx¡-
monto

(m)

tff +t

Obecrv¡9õcg
Hor¡s Mlnutoa Aoumuledo

0 0 4,453
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